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Папороть цвіте!
Свято Івана Купала: день подяки Сонцю за тепло
» стор.
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❙ Вогонь і вода — дві стихії купальської ночі.
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ІнФорУМ

«В ніч на Івана, та й на Купала,
Красна дівчинонька долю шукала
Ту, що їй мати в колисоньку клала».
(З народної пісні)

■ АКТУАЛЬНО

■ НА ФРОНТІ

Вiсiм тисяч
гривень —
рятувальникам

Загрозлива тиша

Такої мінімальної зарплати
добивається для працівників ДСНС
Олег Ляшко

Іван БОЙКО

На фронті фіксують стабілізацію ситуації:
обстрілів значно поменшало
Штаб АТО констатує
відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, через що
відзначає тенденцію щодо
стабілізації обстановки в
районі проведення АТО.
Зокрема, минулої середи
окупанти відкривали вогонь лише 13 разів по оборонних укріпленнях ЗСУ,
внаслідок чого поранено
двох українських військовослужбовців. При цьому лише два обстріли вели
з важкого озброєння — мінометів. Один iз них відбувся в районі Пісків поблизу окупованого Донецька, ще один — у районі селища Кримське Луганської
області.

■ ДО РЕЧІ

Як повідомив речник
Міноборони з питань АТО
Олександр Мотузяник, найгарячіше наразі в районі
Авдіївки. І хоча важке озброєння тут не застосовували, але ворог вів вогонь одразу з двох різних напрямків зі стрілецької зброї.
При цьому минулої середи на маріупольському напрямку підірвалося на міні
авто українських саперів,
двоє з них отримали поранення. Але їхній стан стабільний. Тоді як неподалік
полігону в окупованому
Луганську днями було поранено 11-річного хлопця.
Хлопчика знайшли в лікарні спостерігачі ОБСЄ.
За словами його матері, він
грався з боєприпасами на
полігоні бойовиків. ■

Українська сторона ставить питання про
повернення під контроль України територій,
захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму 2014 року.
Як повідомила Дарина Оліфер, прессекретар Леоніда Кучми — представника
української сторони в Тристоронній контактній групі, офіційний Київ наполягає на поверненні незаконних збройних формувань
до Мінської лінії 19 вересня 2014 року.
За словами пані Оліфер, українська сторона також наполягає на скасуванні всіх
нелегітимних рішень, у тому числі щодо
«офіційної грошової одиниці» та «податкової системи».
Крім того, учасники переговорів звернули увагу на наростаючу агресію щодо патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО. Зокрема, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік закликав представників ОРДЛО не допускати такого
розвитку подій.

■ ТРАДИЦІЇ
❙ Олег Ляшко подякував рятувальникам спецзагону ДСНС у Ніжині
❙ за нелегку службу, вручив грамоти та премії.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Добитися радикального
збільшення зарплат, вибити кошти на житло та оновлення спецтехніки для рятувальників пообіцяв лідер Радикальної партії Олег Ляшко
на зустрічі з колективом Спеціального авіаційного загону
ДСНС у Ніжині, що на Чернігівщині.
Політик наголосив, що
його команда добилась підвищення мінімального порогу
зарплат для рятувальників
до 5 тис. грн iз нинішнього
року, але цього недостатньо.
«Наступного тижня прийматимуть зміни до держбюджету. Ми вимагаємо,
аби рятувальникам підняли
зарплати вже у цьому році на
тисячу гривень. Тобто, мінімальна зарплата у ДСНСівців
буде 6 тис. гривень. А з нового року ми добиватимемось
підвищення до 8 тис. гривень», — підкреслив Ляшко.
Народний депутат пообіцяв вибити кошти з держбюджету і на житло для рятувальників, які не отримували його більше 10 років.
«Це ганебна ситуація,
яку ми виправимо! Добиватимусь, щоб із півтора мільярда доларів Януковича, як
мінімум, 100 мільйонів гривень пішло на житло для ук-

раїнських рятувальників.
Щоб не тільки поліцейські, прикордонники, військовослужбовці, СБУшники, а й ДСНСівці отримували нові квартири. З цих
100 мільйонів ми вимагатимемо спрямувати хоча б 15
мільйонів гривень на реконструкцію житла для 48 сімей
рятувальників із Ніжина.
Сподіваюсь, що наступного
разу, коли я приїду, ви вже
житимете у нових помешканнях», — звернувся до рятувальників лідер РПЛ.
Олег Ляшко переконаний,
що потрібно оновлювати технічний парк ДСНС. «У цьому році за нашою ініціативи
було виділено 600 мільйонів
гривень на нову пожежну
техніку. Наступного року ми
плануємо вибити півтора мільярда гривень, щоб оновити
не тільки пожежну, а й авіаційну техніку. Хочу, щоб в
Україні суттєво оновили пожежний та авіаційний парк
ДСНС. Ми відбудували Ладанський завод пожтехніки.
Впевнений, що вітчизняна
техніка має їздити не лише в
Україні, а й по всій Європі»,
— розповів політик. Також
Олег Ляшко подякував рятувальникам за їхню нелегку
службу, а кращим працівникам спеціального авіаційного
загону вручив грамоти та грошові премії. ■

■ ДО РЕЧІ

Папороть цвіте!
Свято Івана Купала: день подяки Сонцю за тепло
Ліна КУШНІР
Купало — найдивовижніше народне свято, в якому тісно переплелися християнські та язичницькі вірування. Це
найкоротша в році ніч, сповнена неймовірних чудес, коли дерева можуть переходити з місця на місце, а папороть, цвіту
якої зроду-віку ніхто не бачив,
на якусь мить розквітає вогняною квіткою. Кому вдасться те
диво побачити, розумітиме мову
тварин і птахів, а також бачитиме, де під землею заховані скарби. Сміливцю, який зважиться
вирушити на пошуки купальської квітки, усяко перешкоджатиме нечиста сила. Тому варто
мати при собі дванадцять разів
освяченого ножа — в окреслене
ним коло нечисть не наважиться пробратися.
Але то затія — для справжніх екстремалів. Розваги ж більшості зосереджуються на березі якоїсь водойми. Тут розпалюють ритуальне багаття, вбирають Марену, плетуть вінки і
пускають їх на воду. Купальський вогонь ототожнюють із самим Сонцем. Вважалося, що
той, хто перестрибне через багаття, очиститься від усього лихого. Цей ритуальний вогонь
часто розкладали зі старих, непотрібних речей (коли вони згорять, разом із ними піде з людсь-

кого життя все негодяще). Традицію збирання «пожертв» для
купальського вогню спостерігала на Волині, а потім описала Леся Українка: «Хлопці тягнуть по селі солом’яного козуба,
а назустріч їм виходять люди і
роблять перейму, себто складають на вулиці тріски, поліна,
старі кошики — все те знадобиться для купальського вогнища. Таких перейм буває багато,
і хлопці ледве можуть забрати
все паливо». Попіл із купальського вогнища вважали сильним оберегом — його закопували під ворітьми, щоб нечиста
сила в двір не ходила, та посипали стежки.
Неймовірним видовищем
було й запалення вогняго колеса, яке зрештою топили в річці.
Оскільки в дохристиянські часи
Купала святкували 21-22 червня
— у день літнього сонцестояння,
то вогняне колесо, яке котилося до води, нагадувало, що Сонце відтепер повертає до зими —
«котиться» до спочинку. І справді — день поступово зменшуватиметься й до кінця літа стане
геть куценьким, а ніч — дедалі
довшою.
Християнська церква в цей
день вшановує Івана Хрестителя, який народився 7 липня.
Згідно з християнською вірою,
саме Іван Хреститель охрестив
перших християн у водах Йор-

Додамо, що зазвичай у ці липневі
дні погода тішить справжнім теплом.
Але цьогоріч купальські ночі будуть доволі прохолодними — всього 10-12
градусів із позначкою плюс. Та й удень
буде зовсім не спекотно — до 21-23
градусів. Лише в неділю, за прогнозами Українського гідрометцентру, очікується підвищення температури — до
24-26 градусів тепла. А от обридливі
сильні вітри й надалі докучатимуть.
дану. І саме про нього сказав
Спаситель, що немає більшого
від народжених жонами, ніж
Іоан. Тому цього дня слід сходити до храму, прославити Хрестителя Господнього та звернутися до нього з молитвою.
«Для багатьох і багатьох поколінь українців «Іван» і «Купало» вже нероздільні; про це свідчить безліч пісень із давніми архаїчними мелодіями і приспівами: «Купала на Йвана!», «Іване,
Йване!», «Купайла! Грало сонечко на Йвана!» тощо, — наголошує народознавець фольклорист
Катерина Міщенко. — Відтак в
одних районах Купала святкували у ніч проти Св. Івана — 6 липня за новим стилем, а в інших —
власне на Св.Івана, 7 липня».
Нагадаємо, що сьогодні Купала можна відсвяткувати у столичному Експоцентрі (ВДНГ), де
відбудеться концерт «Вогняної
квітки» Каті Чілі просто неба, а
8 та 9 липня купальські забави
триватимуть у парку «Київська
Русь» (с. Копачів під Києвом) —
тут відвідувачам запропонують
квест із пошуку квітки папороті
та насичену театралізовану програму. ■
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працездатного

1 тис.

будинків

77%

українців

70%

субсидіантів

досягли зоу Києві залишиназвали право на
станом на 5 липня
населення
життя найціннівже отримали сублотовалютУкраїни перебуває «в
лися без гаряні резерви Нацбанку України станом на 1 липня, тіні» і не сплачує внески в Пенсійний фонд. Про чої води через випробування тепломереж із шим серед прав людини — такі дані сидію на новий період, розповіли
повідомила прес-служба НБУ.
це заявив міністр соцполітики Андрій Рева.
4 по 18 липня, інформує прес-служба «Київ- наводяться в останньому базовому до- у Кабміні.
енерго».
слідженні з прав людини в Україні, яке
було представлено в середу.

ІнФорУМ
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■ ЗЛОЧИН І КАРА

Готові відповідати?
У Нідерландах відбудеться
міжнародний трибунал у справі
катастрофи пасажирського літака
рейсу МН17
Ірина КИРПА
Розслідування найбільшої в історії авіації трагедії
тривало майже три роки.
Незалежні експерти з п’яти
країн змогли встановити,
що на борту «Боїнга-777»
стався вибух, після чого
авіалайнер упав у районі
села Грабове (схід Донецької області). Місце для проведення судового процесу,
де буде оприлюднено надзвичайно цікаву інформацію та представлено багато
речових доказів, вибрали
члени міжнародної групи
з розслідування резонансної катастрофи. Після того
як вину підозрюваних буде
доведено, їх судитимуть за
законами королівства Нідерланди.

Як повідомили в МЗС
України, вже сьогодні між
Україною та Нідерландами
буде підписано договір про
міжнародно-правову взаємодію у справі щодо обстрілу та катастрофи пасажирського «Боїнга-777».
Офіційний документ вирішить практичні аспекти передачі юрисдикції від
України до Нідерландів та
забезпечить участь усіх підозрюваних на процесі у
Голландії.
— Україна готова повноцінно сприяти та надавати допомогу Нідерландам для якнайшвидшого
покарання винних, — заявив Президент Петро Порошенко. — Я хочу нагадати, що саме Росія заблокувала створення міжнарод-

ного трибуналу під егідою
ООН. Тому вірю в неупередженість, об’єктивність
та справедливість нідерландського правосуддя!
Узимку 2016 року родичі загиблих в авіакатастрофі пасажирів звернулися
до прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з колективним листом та зажадали розпочати глобальну
кампанію, яка дозволить
опублікувати дані контролю радіолокації. Члени
18 сімей висловили впевненість, що ця інформація
дасть змогу точно встановити, хто саме збив авіалайнер над Донбасом 17 липня
2014 року.
Міжнародне
розслідування з’ясувало, що
«Боїнг» був збитий ракетою серії 9М38, яка входить до зенітно-ракетного комплексу «Бук». Установку доставили до
окупованого бойовиками
Донбасу з території Російської Федерації (селище
Первомайське). Фрагменти ракети серії «Бук» виявили під час розтину тіл
загиблих людей, а також в
одному з віконних прорізів
кабіни літака.
— Спільною слідчою
групою встановлено імена

100 осіб, напряму причетних до катастрофи літака
Малайзійських авіаліній
рейсу MH-17, — заявив
міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай. —
У ході допитів було зібрано достатньо фактів та
свідчень того, що вони воювали на Донбасі на користь Російської Федерації. Такі висновки повністю збігаються з доповіддю,
опублікованою активістами Міжнародної експертно-журналістської групи
Bellingcat. Члени цієї команди займалася пошуком
даних із відкритих джерел,
виконуючи роль незалежних експертів.
Нагадаємо, що підсумком катастрофи на борту літака рейсу MH17, що
летів з Амстердама до Куала-Лампура, стала смерть
283 пасажирів (включаючи 80 дітей у віці від одного до шістнадцяти років)
та всіх членів екіпажу.
Найбільше серед загиблих
було громадян Нідерландів, Австралії та Малайзії. Авіакатастрофа у небі
над Донецьком увійшла до десяти найбільших
трагедій в небі за всю історію людства (9-те місце). ■

■ ЗДОРОЖЧАННЯ

Оксана СОВА
З весни ціни на свинину щотижня
били рекорди. І якщо станом на середину червня по Україні вартість свиней
беконних порід живою вагою складала 42-46 гривень за кілограм, то вже
5 липня у Львові вона піднялася до
48,20.
За інформацією Українського
клубу аграрного бізнесу, ціни на свиней живою вагою традиційно почали підвищуватися з кінця лютого. Зазвичай зростання триває до кінця великодніх свят, після чого йде на спад.
Однак цього року ціни продовжили
підвищуватися й у квітні-травні, а у
червні стрибнули аж на десять відсотків порівняно з весняними.
Рекордне зростання зумовлене низкою факторів. Протягом останнього року спостерігалося скорочення поголів’я свиней: якщо на початок
2015-го загальне поголів’я, за даними
Держкомстату, становило 7,3 мільйона голів, то на початок нинішнього воно
зменшилося до 6,7 мільйона. Причинами оператори ринку називають невисоку рентабельність бізнесу та поширення африканської чуми свиней.
«Крім обмеженої пропозиції,
ціни підтримує і сезонний фактор: через спеку денні прирости свиней менші, що збільшує час на відгодівлю та
витрати виробників, — пояснює Євгеній Дворнік, експерт аграрних ринків
УКАБ. — Непередбачуване поширення АЧС збільшило витрати на дотримання заходів біобезпеки, пов’язаних
з цією хворобою. До факторів, які підтримували зростання ціни, варто додати і скасування спецрежиму ПДВ та
підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати».
У свою чергу, переробники не можуть наростити імпорт свинини через
високі ціни на світовому ринку: поставки з-за кордону за п’ять місяців поточного року скоротилися вполовину —
до 1,3 мільйона доларів (на 59 відсо-

Казав пан:
«Кожух дам»...
або Якось перелітуєм?
Ірина КОСОНОЦЬКА
Пам’ятаєте стару байку: «Діду, а де ви купаєтесь?» — «У
ставку, дітки». — «А взимку?» — «Та скільки ж тої зими...»
Щось подібне вирішили в теплокомунгоспі Києва і відключили ТЕЦ-6, яка постачає гарячу воду кільком із найбільших житлових масивів столиці — Оболоні та Троєщині (попутно ще й
Лісовому масиву, Воскресенці, Райдужному, але хто ж то вже
рахує такий дріб’язок). Майже місяць точилися дебати на різних ефірах, газетних шпальтах — дарма. Колишній міністр
енергетики, а нині — один із керівників «теплового» господарства Києва в одному радіоефірі розповідав слухачам, як
невигідно постачати влітку киянам гарячу воду — мільйони
гривень на день, а «на вихлопі» — негусто: не те що на ремонт та реконструкцію зношеної системи грошей катма — за
газ нема чим розплатитися. Виникає логічне запитання: але
ж, коли підвищували тарифи буквально на все, в тому числі
й на газ і, відповідно, гарячу воду, нас, споживачів, клятвено
запевняли — все буде: і реконструкція, і заміна труб, і якісне обслуговування — тільки платіть. Нас у примусовому порядку змусили підписати договори з «Київенерго», в яких ми
мало не кров’ю підписувалися-зобов’язувалися платити вчасно й у повному обсязі за надані послуги. Але ось заковика —
договір виявився одностороннім.
Пам’ятається, коли піднялася шура-бура навколо тих триклятих тарифів, то наш Прем’єр пов’язував це з вимогами
МВФ, бо інакше, мовляв, не бачити нам чергових траншів.
Це було, м’яко кажучи, неправдою, але всіх улестила обіцянка
гасити великі сімейні витрати на «комуналку» субсидіями. І
ось минуло всього нічого часу, а державних коштів на виплату субсидій, скажімо, тим-таки ОСББ, немає, і це може означати повне банкрутство самої ідеї житлового самоврядування.
Але ж грошей не вистачає і на компенсацію витрат тим-таки
тепловикам, які повинні надавати послуги населенню, яке, до
речі, свої обов’язки виконує сповна — плата за «комуналку»
надходить регулярно, про що свідчать не лише шалені черги
до кас, а й статистика.
Рівно тиждень як почалися розмови — на вихідні запустять
ТЕЦ-6 і буде гаряча вода. Алілуя! Та не так сталося, як обіцялося.
Минають дні, минають ночі, а столичний народ усе ходить із банячками до ванної кімнати, щоб, мов ті качечки, похлюпатися у
тазику. Ви скажете, що вже давно пора було встановити бойлер
і не чекати сподіваної волі, пардон, води. Але розкажіть про це
пенсіонерам, яких на цих масивах проживає щонайменше сто тисяч, як їм із їхніх мізерних пенсій виділити 3-5 тисяч на купівлю
та встановлення того триклятущого бойлера, якщо врахувати вартість проживання у столиці?
От і виходить, як у тій байці: хоч ходи на Дніпро купатися, добре що з Оболоні й Троєщини недалечко. Мабуть, саме з цих міркувань і виходили монополісти на гарячу воду в Києві, бо ж не Печерськ відключили (там же все начальство проживає), не Борщагівку (спробуй із неї до Дніпра добратися). А най би відключили
від газо- та електропостачання Кончу-Заспу — ото була б картина, як наші можновладці з мочалками та гелями для душу йдуть
на Козинку омовіння проводити! Не треба й мікви* — там раніше
(не знаю, як тепер, мабуть, усе вже забудували) було повнісінько
маленьких калабатинок — купайся не хочу.
Ось і до Дня Конституції обіцяли мешканцям злощасних мікрорайонів гаряче водопостачання, та дарма. Цікаво, хто ще зможе гарантувати права громадян, якщо й Конституція не спроможна, і договори недійсні. Цікаво, чи хто з Антимонопольного комітету проживає
у цих мікрорайонах, може, їх захопила б ця інтригуюча історія, коли
мало не третина європейської столиці стала заручником такого собі
монополіста, який крутить-вертить нами як циган сонцем? От і виходить, що обіцяв пан — кожуха дам, тільки й зігріваємося його словом... ■

За даними Державної служби з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів, із 2012 року в Україні зареєстровано 225 випадків захворювання чумою свиней. Із
початку 2017 року в Україні вже
виявлено 77 випадків захворювання, у тому числі на території
Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та
Івано-Франківської областей.
Ситуація ускладнюється
тим, що в разі виявлення захворювання знищенню підлягають не тільки хворі свині, а й
ті, що опинилися в зоні ризику (в радіусі трьох кілометрів).
Якщо тенденція до поширення АЧС зберігатиметься, втрати поголів’я до 2020 року перевищать 1,2 млн. голів, або 4
млрд. грн.

Літні ціни за кілограм свинини живою
вагою підібралися до позначки в
50 гривень

❙ Дорогi мої пацi.
❙ Фото з сайта vsadu.in.ua.
тків у натуральній величині). Висхідну
ціну також підтримало нарощення обсягів експорту свиней живою вагою.
Завдяки грамотній експортній політиці за січень-травень поточного року
поставки свинини з України за кордон
піднялися майже вчетверо — до 6,3
мільйона доларів.
Проте українські сільськогосподарські підприємства за підсумками
поточного року можуть відсотків на
п’ять скоротити виробництво свинини.
«Якщо дно попиту ми пройшли минулого року, то дно виробництва якраз
спостерігаємо, — вважає голова Асоціації свинарів України Артур Лоза. —
Можливо, найближчим часом ще будуть певні коливання, але надалі іс-

■ ПОГЛЯД

■ ДОВІДКА «УМ»

Півсотні за бекон

тотного зниження не відбудеться».
За його словами, найбільший спад
поголів’я свиней в Україні був зафіксований у першому кварталі 2016 року.
Факторами такого скорочення тоді
стало різке падіння попиту на свинину (майже на чверть), зубожіння населення, епідемія африканської чуми, а
також російський мораторій на експорт
української свинини. Експерт пояснює,
що особливістю галузі свинарства є
її інертність, внаслідок якої наслідки
кризи, зафіксованої минулоріч, спостерігатимуться ще протягом тривалого часу.
Виграють від ситуації недобросовісні виробники, які спрощують м’ясоковбасні вироби, додаючи

у фарш дешевий жир та субпродукти. За даними Асоціації свинарів України, в середньому в роздрібній торгівлі охолоджений свинячий стейк подорожчав із 99,4 грн./кг у період травневих свят (коли ціни були традиційно
підвищеними) до 110 гривень у червні. За аналогічний період зросли ціни
на ошийок — зі 107,4 грн./кг до 121,8
грн./кг, вирізку — зі 121 грн./кг до 128
грн./кг і вище. Можна очікувати зростання ще десь на п’ять гривень за кілограм до нинішньої ціни, адже в літній
період ціни на м’ясо традиційно підігріває збільшення попиту — період відпусток, шашлики.
Усі сільгоспвиробники кажуть, що
ціна живої ваги дійде до 48,5 грн./кг,
до середини липня, а може, й раніше.
Ціни на свинину підтягують і ціни
на інші види м’яса — яловичину і курку, оскільки ринки є взаємозалежними. ■
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*Міква — купальні для ритуального омовіння у єврейського населення.

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений диплом спецiалiста ДСП №003262,
виданий Нацiональним унiверситетом фiзичного
виховання i спорту України на iм’я Алiєва Емiна
Халiл огли, вважати недiйсним.

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

64-те

місце

54%

українців

37,2%

складає

зайняла Україна за рівнем житотримують «білу»
приріст середзарплату, свідчать
тя серед 128 країн світу, увійшовньої зарплати
ши до групи країн із соціальним розвитком вище серед- дані нового дослідження Міжнародно- в Україні, йдеться на сторінці Урянього, згідно з підсумками щорічного дослідження «Ін- го кадрового порталу hh.ua.
дового порталу в «Фейсбуці».
декс соціального розвитку» за 2017 рік, розробленого
американською неурядовою організацією Social Progress
Imperative.

39

бійців

бойовики не хочуть відпускати і
мовчать про ще 132 людини, обурюється уповноважена Президента з мирного
врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко у «Фейсбуці» після чергового засідання
гуманітарної підгрупи у Мінську.

15

діб

адміністративного арешту і
штраф у 320 грн. — такий
вирок виніс суд ФСБшникам, затриманим на Херсонщині. Вердикт «гуманної» Феміди опубліковано в Єдиному
державному реєстрі судових рішень України, пише InformNapalm.
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ПОЛIТИКА

«Спроба повернення Насірова на посаду призвела би до дуже великого
скандалу. І ми під будівлею фіскальної служби побачили б активістів, котрі
цьому перешкоджають. Це треба розуміти і Роману, і решті».

Володимир Фесенко
політолог

Наталія ЛЕБІДЬ

Колись сумлінність українських генеральних прокурорів вимірювалася їхнім
ставленням до справи Гонгадзе (цей
тест, до речі, не пройшов ніхто, адже
імена замовників цього вбивства так і не
прозвучали на всю країну). Нині ж влада
робить ставку на боротьбу з економічними злочинами, але і тут особливих
успіхів нема. Ба, навіть прослідковується певна закономірність: чим гучніший
та скандальніший початок справи, тим
тихіший і скромніший її фінал. А якщо
говорити, наприклад, про казус Романа
Насірова, то дана справа ризикує вилитися у взагалі несподіваний прецедент
— повернення вчорашнього підсудного
на його колишнє робоче місце. Принаймні, повністю виключати таку можливість
не можна.

■ ПРАВОСУДДЯ

Зійшли на пси
Чому не просуваються гучні антикорупційні справи,
порушені останнім часом?

Пригоди картатої ковдри
На початку поточного тижня директор Національного антикорупційного
бюро Артем Ситник обіцяв, що розслідування відносно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вже незабаром опиниться в
суді. Втім, як прогнозує Ситник, справу цю неодмінно почнуть затягувати. «Я
думаю, знову почнуться якісь «гойдалки», знову судді почнуть хворіти, будуть
ходити у відпустки, переносити засідання», — сказав він. Однак просто так у нашій країні судді не хворіють і «гойдалки» не влаштовують — це відбувається
лише в тому випадку, якщо «згори» надходить відповідний сигнал.
А такий сигнал не виключений. Принаймні після того, як Насіров посприяв
затриманню 23 колишніх керівників податкових органів, у його справі відбувся
певний перелом. Згадаймо хоча б, у яких
компліментарних висловах говорив про
Насірова Головний військовий прокурор
України Анатолій Матіос. «Цю операцію нам не вдалося б провести, якби нам
не допоміг голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Він розібрався в нетрях податкового законодавства,
в усіх порушеннях, і це тільки завдяки
його сприянню основний масив роботи
був зроблений. Я не соромлюся цього
сказати, бо це людина, яка в цьому сегменті зробила все для того, щоб відкрити всі ці незаконні податкові майданчики і допомогти нам зібрати докази».
Після цього епізоду з Насірова почали ліпити людину, котра просто заплуталася на певному етапі свого життя,
але вчасно покаялася і навіть допомогла слідству. Нагадаємо, Насірова підозрювали у корупційних діях на користь
нардепа-втікача Онищенка. Слідство
щодо нього розпочалося в березні поточного року — спочатку фігуранта заарештували на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО
після того, як його рідні внесли заставу.
А 26 червня суд продовжив на два місяці зобов’язання Насірова щодо носіння
електронного браслета. При цьому, зауважимо, голова ДФС й досі залишається відстороненим від своєї посади, але
аж ніяк не звільненим з неї.
Чи можливе його поновлення у
кріслі головного фіскала? Теоретично
ані фальшивий інфаркт у Феофанії, ані
епопея з британським паспортом (наявність якого у себе Насіров вперто заперечував), ані загалом повна втрата репутації цьому не перешкодять. Бо, як
каже глава правління Центру прикладних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, в українській історії вже були випадки несподіваних «повернень» — наприклад, історія з Генпрокурором Святославом Піскуном.
«Але як політолог можу сказати:
спроба повернення Насірова на посаді
після всього, що було, призвела б до
дуже великого політичного скандалу. І
ми б під будівлею фіскальної служби побачили активістів, які перешкоджають
цьому. Працювати йому б не дали. Це
треба розуміти і самому Роману, і всім

Паралельно звинувачуючи Онищенко в
ухилянні від таких зустрічей і в тому,
що в його свідченнях відсутня конкретика.
«Всі ці «частушки» тривати вічно
не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися... У нього в Україні є низка адвокатів
— передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме», — закликав Назар Холодницький представників
мас-медіа. За його словами, на «плівках
Онищенка» немає ніякої корисної інформації для слідства. «Ми просто в черговий раз дізналися, що між політиками
існують певні «договорняки», — зазначив керівник САП.
Усе це було зрозуміло і раніше, неясним залишається тільки одне: що буде
зі справою Онищенка далі? Переписка
по скайпу між ним і Холодницьким?
Млявий шантаж плівками з боку Онищенка і млявий перебіг слідства у виконанні САП? Перманентне звільнення та
арешти тих «подільників» екс-депутата,
які залишилися в Україні? Виглядає на
те, що справа Онищенка ризикує завершитися тим самим, чим й усі інші гучні затримання останнього часу. Тобто нічим.

Критичні дні Генпрокурора

❙ Луценко обіцяє посадити багатьох. Проте поки що у нього не дуже виходить.
❙ Фото з сайта slovoidilo.ua.
іншим», — вважає Фесенко. За його словами, навіть якщо Насіров зможе чогось
досягти в українських судах або навіть у
Європейському суді з прав людини, громадськість в його невинність просто не
повірить.
Аналогічної точки зору дотримується
і керівник аналітичного центру «Третій
сектор» Андрій Золотарьов. «Якщо брати всю суму чинників, то найближчим
часом його повернення неможливе. Тому
що є громадська думка та істотна база неприйняття його на цій посаді. Він занадто токсичний. Хоча ми бачимо, що певні зусилля щодо його реабілітації робилися — маються на увазі заяви про його
активну участь у викритті «попередників», які працювали при Клименку», —
говорить він.
Спроби реабілітації Насірова поки
що не завершилися нічим конкретним.
Але це, скоріше за все, не кінець історії.
Недарма Ситник попереджає про довгий
судовий процес — ймовірно, справу Насірова таки готують для того, аби спустити зрештою на гальмах. Чому? Тому
що від голови ДФС іще може бути користь? Такий варіант не виключений.
Можливо, від Насірова чекають певних дій, пов’язаних із долею Олександра Онищенка. Яких саме — поки невідомо. Втім, час дасть відповідь і на це.

Англійський «пацієнт»
До речі, про Онищенка. Днями його
справі виповнився рік (5 липня 2016
року Верховна Рада проголосувала за
зняття з нього недоторканності), проте до якоїсь конкретики іще далеко. Останні новини торкаються не так самого знаменитого коновода, як ключового
фігуранта і, як кажуть, автора «газових
схем Онищенка» Валерія Постного. Останнього то звільняють з-за ґрат, то знову беруть під варту.
Так, 15 червня Постного випустили
з Лук’янівського СІЗО, однак опівночі
його знову затримав спецназ Національного антикорупційного бюро за новою підозрою. Уже наступного дня, 16 червня,
Солом’янський суд Києва заарештував
Постного на два місяці. Пізніше Постний

вийшов під заставу 10 мільйонів гривень
(причому те, хто саме вніс ці кошти, лишилося загадкою). 3 липня мало відбутися судове засідання за апеляцією адвоката Постного, однак сам захисник не
з’явився на суд, тому розгляд перенесли
на 18 липня. Відтак крапка у цій справі
перетворилася на три крапки — логічного фіналу у ній поки що не видно.
Що ж стосується самого Онищенка,
то в інтерв’ю «Стране» — єдиному виданню, з яким він спілкується особисто,
екс-депутат іще раз підкреслив, що був
готовий до спілкування з українським
слідством. «Ми кілька разів домовлялися про зустріч з детективами НАБУ. Писали один одному, дзвонили по скайпу, і
ось уже майже зустрілися. Однак перед
самим вильотом детективи повідомили,
що скасовують політ — Холодницький їх
не відпускає. Думаю, вони самі боялися
тих доказів, які я можу їм передати (…).
У день, коли ми повинні були зустрітися,
вони попросили, щоб на зустріч приїхала
і моя мати, яка є фігурантом справи. Я їм
повірив. Детективи так і не прилетіли, а
матір мою затримали».
Пізніше, стверджує Онищенко, отримання ним притулку в Британії унеможливило контакти з підлеглими Холодницького. «4 квітня мені надали політичний притулок. Згідно з європейською
конвенцією про політичний притулок,
я не маю права — більше взагалі спілкуватися зі стороною, яка мене переслідує. Будь-який діалог неможливий, мені
це заборонено», — каже він. Тим часом
Онищенко ухиляється й від питання
щодо чергової порції плівок з розвінчуванням злочинів перших персон країни,
і в першу чергу — Президента Петра Порошенка. «З приводу плівок давайте залишимо інтригу», — говорить він. Яку
гру веде при цьому Онищенко — зрозуміло лише йому самому, а також, можливо, тому колу осіб, з котрим він контактує та веде свої торги.
Що ж стосується згадуваного Онищенком Назара Холодницького — голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, то очільник САП усе ще збирається на рандеву зі своїм «клієнтом».

А тим часом далеко від Британії, яка
прихистила Онищенка, на київській вулиці Грушевського тривають дні розгляду регламентним комітетом Верховної
Ради тих подань на зняття депутатської
недоторканності, котрі підготувала Генеральна прокуратура України. У ГПУ
достатньо фактажу для позбавлення
імунітету шістьох народних обранців,
стверджує глава відомства Юрій Луценко. Йдеться про нардепів Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова та
Михайла Добкіна.
«У нас зібрано достатньо доказів для
того, щоб переконати неупереджених
депутатів (тут ключове слово — неупереджених) у необхідності зняття депутатської недоторканності і продовження
досудового слідства. Все це супроводжуватиметься документами та демонстрацією аудіо- і відеозаписів. І, на мій
погляд, ані в комітеті, ані у Верховній
Раді не має відбутися суд. Має відбутися
просто перевірка — чи є докази ймовірного створення кримінальних правопорушень? Так, вони є. Чи вони достатні
— визначатиме тільки суд», — зазначив
Луценко.
У разі позитивного для Генпрокуратури рішення розгляд справ усіх вище
зазначених депутатів мав би відбутися наступного тижня — на останньому
тижні цієї сесії, коли депутати працюватимуть у пленарному режимі. Проте до
голосування зі зняття недоторканності з
тих, кого взяв на мушку Луценко, справа може й не дійти. Принаймні стосовно
Дейдея та Довгого місія Генпрокуратури
провалилася — у понеділок регламентний комітет не відправив до парламенту
подання на цього нардепа. Члени комітету зауважили при цьому, що прокуратура надала недостатньо доказів. Пізніше з подібним формулюванням комітет
відхилив і подання на Довгого.
Нагадаємо, що Дейдея прокуратура звинувачує у незаконному збагаченні, Лозового — в ухилянні від сплати податків, Довгого — у земельних махінаціях, Розенблата та Полякова — у причетності до «бурштинової» мафії. Що ж
стосується Добкіна, то, як заявив голова
регламентного комітету Віктор Пинзеник, подання на нього він іще не бачив,
тому наразі Добкін може спати спокійно.
З усіх розглянутих на сьогодні справ
комітет лише частково задовольнив претензії ГПУ до Лозового, визнавши подання на нього законним та вмотивованим,
але недостатньо обґрунтованим. Щодо
Дейдея та Довгого, то тут або депутати
дісталися Луценку «упереджені», або
ж спрацювало його відомство таки не на
«п’ятірку». ■
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■ А ТИМ ЧАСОМ...

Варшавська мелодія для Трампа
Президент США побував у наших сусідів
Ігор ВІТОВИЧ

Літак на борту з президентом
США Дональдом Трампом та
першою леді Меланією Трамп
приземлився у Варшаві в середу близько опівночі. У польській столиці президент Сполучених Штатів провів лише
кільканадцять годин, які, втім,
були дуже продуктивними.

Трамп натиснув на газ
Офіційна частина візиту розпочалася вчора о 9.20
із зустрічі Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Безпека та енергетика
були головними темами перемовин Дональда Трампа.
Дональд Трамп також говорив про майбутнє Трансатлантичного альянсу. Однією
з тем зустрічі була й Україна
та конфлікт на сході, повідомив на підсумковій прес-конференції Дуда. Проте деталей
розмови не уточнив.
До візиту Трампа Варшава приготувала спільно з Хорватією «випадковий рояль у
кущах» — саміт Тримор’я —
зустріч лідерів 12 країн Центральної, Східної та Південної Європи, надавши їм можливість подивитися на Трампа, а йому — побачити на
власні очі союзників зі Східної Європи. Втім можливість
наблизитися до Трампа та провести коротку розмову з ним
мав лише співорганізатор саміту, президент Хорватії.
На зустрічі лідерів країн
Тримор’я обговорювали передусім питання імпорту американського газу, який допоможе зменшити залежність Європи від російської енергетичної системи. Трамп закликав
колег купувати американський газ, а не російський. Дехто з них уже почав це робити.
Польський уряд намагається зменшити свою енергетичну залежність від Росії, і минулого місяця до країни прибула перша партія зрідженого
природного газу зi США.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Упродовж останніх
трьох років, тобто від часу
створення у червні 2014
року «Ісламської держави», це терористичне угруповання здійснило загалом 51 терористичний
замах у Європі та Північній Америці, повідомляє
офіційна газета Ватикану L’Osservatore Romano
з посиланням на останні
дослідження Університету імені Джорджа Вашингтона у США та Міжнародного центру протидії тероризму (ICCT) в
Гаазі.
З указаних даних випливає, що безпрецедентна хвиля насилля та терору впродовж цього часу
захопила вісім країн, з
яких найбільше постраждала Франція — 17 терористичних актів «Ісламська держава» вчинила
на її території. Загалом
Європа стала ареною 32
замахів, тобто понад 63%
від загальної кількості.

❙ Дональд Трамп та Анджей Дуда говорили, зокрема, й про Україну.
Американський сланцевий газ, експорт якого в «Газпромі» в 2013 році назвали
неможливим, починає завойовувати європейський ринок.
Услід за Польщею та деякими країнами Південної Європи купувати зріджений американський газ починає Литва. Танкер з американським
блакитним паливом прибуде
в серпні до порту в Клайпеді,
де з 2014 року працює плавучий термінал iз прийому зрідженого газу. Варшава і три
країни Балтії також виступили проти планів Росії побудувати газопровід до Німеччини,
хоча Берлін і підтримав проект Москви.
Польські експерти наголошують, що приїзд президента Трампа до Варшави може
стати хорошим сигналом для
американського бізнесу. Тісне співробітництво в секторі
енергетики та цифрових технологій може стати результатом зустрічі американського президента з президентами країн Тримор’я. За даними польського міністерства
розвитку, торгівля між Польщею та Сполученими Штатами в 2016 році сягнула майже
10,5 млрд. американських доларів. Це на 7,5 відсотка більше, ніж роком раніше.
Опівдні Дональд Трамп
прибув до Меморіалу Вар-

37% інших терористичних замахів було здійснено в Північній Америці.
Після Франції найбільше терактів ісламісти здійснили у США —
16. На наступних місцях
— Німеччина (6), Велика Британія (4), Бельгія
і Канада (по 3), Данія
та Швеція (по одному).
Внаслідок усіх цих терористичних замахів загалом загинуло 395 осіб, а
1549 отримало поранення. Ці цифри означають,
що в середньому кожен
замах забирав життя майже восьми осіб.
Найбільших втрат зазнала Франція, де від замахів ісламістів загинуло
239 осіб, на другому місці цього трагічного списку перебувають Сполучені
Штати — 76 загиблих. Середній вік терористів, які
здійснювали замахи, становить 27,3 року. Майже
третина з них була молодше 30 років, а п’ятеро нападників узагалі були неповнолітніми. ■

шавського повстання на площі Красінських. Там, у товаристві ветеранів Другої світової війни, він поклав квіти та
виступив із промовою перед
«широкими народними масами», в якій прояснив своє бачення відносин між Сполученими Штатами та Європою.
Промова американського президента на площі Красінських
містила багато пропольських
акцентів. У ній було чимало
посилань на Польщу, що показують державу в позитивному свiтлі. У Варшаві Дональда
Трампа приймали дуже тепло,
оскільки польському націоналістично-консервативному
уряду імпонує жорстка політика американського президента щодо мігрантів та його
гостре відчуття національного суверенітету.

Зустрічі на полях
Близько 14.00 президент
США вирушив до Німеччини
на дводенний саміт «Великої
двадцятки». У Гамбурзі лідери G20 обговорюватимуть питання торгівлі та зміни клімату. У Гамбурзі запроваджено
посилені заходи безпеки, оскільки в місті очікуються протести проти саміту. Антиглобалісти, анархісти, ліві радикали не приховують своїх намірів зірвати саміт.
На полях форуму очі-

Під захистом «Патріота»
Ще вночі, коли подружжя Трампів відпочивало у варшавському готелі «Марріот», який традиційно
приймає найвищих державних достойників, представники міністерства оборони Польщі та Пентагону підписали меморандум про продаж Варшаві американської системи протиракетної оборони Patriot.
Ці ракетні системи будуть «у найсучаснішій конфігурації», наголосив
міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич. «Я радий, що можу оприлюднити цю інформацію в день візиту президента Трампа до Варшави», — додав міністр. У березні
Польща заявила, що має намір підписати контракт на придбання до
кінця 2017 року восьми систем протиракетної оборони Patriot. Сума
контракту з американською компанією-виробником Raytheon становитиме 7,6 млрд. доларів. Системи Patriot призначені для виявлення, націлювання та знищення ракет,
які летять у три-п’ять разів швидше за звук. Модернізована система
Patriot може знищувати також літаки та крилаті ракети. Системи ППО
Рatriot мають надійти Варшаві до
2022 року.
кується перша зустріч Трампа з російським президентом
Володимиром Путіним, головною темою якої має бути
питання врегулювання конфлікту в Сирії. Також запланована зустріч у тристоронньому форматі — Володимир
Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон — на якій обговорюватиметься ситуація в
Україні. Можливо, що до неї
приєднається і Трамп, хоча
він рішуче просуває економічні інтереси своєї країни,
а конфлікт на сході України
йому менш цікавий. Німецький канцлер Анґела Меркель
у телефонній розмові з Президентом України Петром Порошенком в середу обговорила ситуацію на Донбасі. Політики скоординували позиції щодо реалізації мінських
угод, зокрема щодо дискусій
на полях саміту Великої двадцятки (G20) у Гамбурзі, повідомляє прес-служба Президента України. Меркель запевнила Порошенка, що без
Києва долю України не вирішуватимуть. ■

■ ТЕРОРИЗМ

Створена, щоб убивати
За три роки «Ісламська держава»
здійснила 51 теракт

❙ Найбiльше вiд «ІД» постраждала Францiя.
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■ КЛІМАТ

Землю
кидає
в жар
Британський учений
Стівен Хокінг прогнозує
нашій планеті долю
Венери
Ігор ВІТОВИЧ
Токсичні дощі та пекельні температури — так, на думку славетного британського вченого Стівена
Хокінга, може виглядати Земля в
майбутньому. «Ми близько до точки, в якій глобальне потепління стане незворотним», — попередив учений в інтерв’ю Бі-Бі-Сі. Водночас
він розкритикував США за вихід iз
Паризької кліматичної угоди.
На думку британського астрофізика, діяльність людей може призвести до того, що Земля перетвориться на планету, подібну до Венери. «Наша планета стане такою,
як Венера, з температурою 250 градусів за Цельсієм (температура окремих територій Венери сягає навіть 500 градусів. — Ред.) і кислотними та сірчаними дощами», — лякає нас Хокінг. На думку вчених,
Венера не завжди була такою гарячою. Спочатку вона була схожою
на Землю. Усе змінив на цій планеті неконтрольований парниковий ефект. Саме тому Венеру подають як приклад-попередження для
Землі.
Хокінг вважає, що кліматичні
зміни є однією з найбільших загроз
для людства. Однак додає, що рішучими діями можна призупинити їх
деструктивний вплив. Але оскільки
насправді рішучих дій не спостерігається, то людство невдовзі може
опинитися перед обличчям катастрофи, яка змете його з поверхні Землі. Окрім кліматичних змін, учений
називає й інші можливі катастрофічні події: удар астероїда чи перенаселеність планети й епідемії.
У випущеному в травні цього року документальному фільмі Expedition New Earth («Експедиція Нова Земля») Стівен Хокінг
стверджує, що люди повинні знайти
спосіб залишити Землю та розселитися за її межами. Якщо вони цього
не навчаться, то впродовж найближчих 100 років умови на нашій планеті стануть настільки нестерпними, що на ній не можна буде жити.
Ще рік до цього він говори про
подібні загрози для людства за приблизно тисячу років. Тепер змінив
прогноз на гірший, iмовірно, з огляду на прискорений перебіг подій.
75-річний Стівен Хокінг є професором математики та теоретичної фізики Кембріджського університету. Він розробив, зокрема,
квантову теорію тяглості, але світову славу йому принесла його науково-популярна книга «Коротка
історія часу». Вона побачила світ
1988 року і на цей час розійшлася
накладом 10 млн. примірників. У
21-річному віці Хокінг переніс тяжку хворобу і залишився паралізованим. Він може розмовляти лише з
допомогою синтезатора мови. Незважаючи на хворобу, він безперервно працює, пише книги і викладає та читає лекції по всьому світу.
Нагадаємо, як недавно повідомляла «УМ», за версією українського
астрофізика Анатолія Іванова, землянам, навпаки, загрожує новий
льодовиковий період — суттєве похолодання. ■
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УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський
путівник»
12.2 Д/с «Порятунок
ферми»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/ф «Колажі»
16.20 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 2.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.40, 3.15 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Володимир
Івасюк. Щоб народитися
знову»
04.50 Т/с «Роксолана»

НТН
05.15 Т/с «Заповідник
страху»
08.30, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.10 Т/с «Детективи»
11.45 Страх у твоєму домі
13.35, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
15.25 Т/с «Ілюзія полювання»
21.30 Т/с «Той, хто читає
думки-4»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.50 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.30 Легенди бандитської
Одеси
03.50 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Таємниці Кирилівської
церкви
06.20 Роман Коваль.
Повернення правди.
Отамани Холодного Яру
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Новини. Культура.
Дайджест

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.45 Міняю жінку
12.20 Комедія «Байки
Мітяя»
14.20, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.20 Комедія
«Свати-6»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 1.50 Х/ф «Міф»

10 липня
ІНТЕР
06.10 М/ф
06.55, 20.00, 3.10 Подробиці
07.25, 13.55 Слідство вели...
08.15 Орел і решка. На краю
світу»
10.15 Т/с «Вузький міст»
15.15 Чекай на мене
17.40 Новини
18.00, 19.00, 5.05 Стосується
кожного
20.40 Т/с «Анна Герман»
23.55 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
01.35 Т/с «Банкірші»
03.50 уДачний проект
04.25 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.10 Сьогодні
09.15, 4.00 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Янгол у серці»
14.45, 15.30 Т/с «Волошки»
19.45, 3.00 Говорить
Україна
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Х/ф «Казка казок»
05.20 Агенти
справедливості

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

08.05 Києвотека. Київ у
літературі. Ніч на Дніпрі
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Мовою мистецтва
09.50 Сценограй
10.20 Вистава на екрані
12.10 Музичний фільм
«Євдокія Колесник.
Концерт для голосу»
13.10 Життя земного ідеал.
Пирогов
13.30 Талісман родини
Симиренків
14.00, 02.00 Рільке «Завчасна
паморозь». Вистава
Національного
академічного
українського
драматичного театру ім.
М. Заньковецької
16.05 Азбука ремесел
16.25 Національний центр
народної культури.
Музей Івана Гончара
16.50 У кузні коваля
17.05, 00.50 Бравісимо,
Анатолій Паламаренко!
Ч. 1
18.00, 01.40 І постала церква
18.15, 00.00 Новинний блок
19.00, 00.35 Новини. Культура
19.20 Діалог Василь
Герасим’юк —
Володимир Ятченко
19.50 Істина Аркадій Бугай.
Змієві вали
розповідають
20.20 Вечірня казка
20.30 Д/ф «Покликання. Раїса
Недашківська»
21.20 Музика сердець.
Концерт Київської
національної оперети
23.00 Х/ф «Посмішка
звіра», фільм 1, с. 1

04.00 Вистава «Касандра»
05.30 Шукаючи сонце

14.45 Т/с «Загублений
світ»
16.35 Х/ф «Мічений»
19.30 Зловмисники
19.55 Х/ф «Універсальний
агент»
22.40 Х/ф «Ніндзя»
00.10 Територія обману
02.10 Х/ф «Чотири листи
фанери»
03.30 Облом.UA.

СТБ
06.20, 16.00 Все буде добре!
08.20 Планета земля
09.20 Х/ф «Аварія — дочка
мента»
11.15 Україна має талант!
Діти
13.55 Битва екстрасенсів
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30, 23.05 Слідство ведуть
екстрасенси
20.30, 22.45 Хата на тата
ТОНІС
06.05, 17.15 Формула Пруста
06.45, 14.10, 18.00 Алло,
лікарю!
09.35 Життя в цифрі
10.35 Завтра — сьогодні
15.05 Відлуння
15.45, 16.20, 17.00 Джазова
школа
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
20.10, 22.55 Повітряні воїни
21.20 Україна М. Поплавського
22.00, 4.50 DW-Візерунок дня
22.10 Таке спортивне життя
00.05 Ніч чорних краваток
01.55 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Цивілізація Incognita
04.25 Модні історії
05.00 Rock Time
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 21.40 Він, Вона і
телевізор

ICTV
05.00, 4.45 Дивитись усім!
05.40, 19.25 Надзвичайні
новини
06.30 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Х/ф «Інтереси
держави»
16.25 Х/ф «Людина
листопада»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф «Сповідь
небезпечної
людини»
02.40 Краще не повторюй!
03.30 Провокатор
04.25 Факти

06.10
08.10
10.10
12.10
12.55
15.00

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.45, 18.30,
20.30, 22.45, 23.30,
1.30, 3.35, 5.40 Топматч
06.10 «Кристал Пелес»
— «Арсенал». ЧА
08.10 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «МЮ» — «Віган».
Кубок Англії
12.00 «Шахтар» — «Бохум».
Товариський матч
13.50 «Челсі» — «Халл Сіті».
ЧА
15.55 «Панатінайкос»
— «Аякс». ЛЄ УЄФА
17.55, 22.55 Моя гра
18.40 «Ювентус» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
20.40 «Атлетіко» — «Реал». ЧІ
23.40 «Спарта» — «Інтер».
ЛЄ УЄФА
01.45 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
03.50 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,

17.00
19.00
21.05
21.45
23.45
01.45
03.30

18.50, 20.50, 21.30,
23.35, 1.35 Топ-матч
«Аустрія» — «Рома».
ЛЄ УЄФА
«Атлетіко» — «Реал».
ЧІ
«Ювентус» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
«Моя гра» Р. Костишин
«Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
«Кристал Пелес»
— «Арсенал». ЧА
«Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
«Барселона» —
«Селтік». ЛЧ УЄФА
Моя гра
«Шахтар» — «Бохум.
Товариський матч
«Челсі» — «Халл Сіті».
ЧА
«Панатінайкос»
— «Аякс». ЛЄ УЄФА
«Лестер» — «Дербі
Каунті». Кубок Англії
МЕГА

06.00, 14.30, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20, 0.30 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Тварини-генії
11.50 Око Атаками
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
20.00 Прихована реальність
05.00 Смарт-шоу
05.10 Бандитський Київ

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.45 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.30 Абзац
06.29, 8.40 Kids Time
06.30 М/ф «Ранго»
08.45 Х/ф «Дріллбіт
Тейлор. Школа
виживання»
10.45 Х/ф «Кінозірка в
погонах»
12.40 Х/ф «Будинок з
приколами»
14.10 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.50 Х/ф «Якщо твоя
дівчина — зомбі»

02.40 Служба розшуку дітей
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00, 16.20 Файна Юкрайна
10.25, 18.00, 23.50 Розсміши
коміка
11.25, 1.50 Навколо М
12.20, 14.15, 15.15, 19.00,
20.00, 21.00, 2.35 Орел
і решка
22.00 Х/ф «Замерзла з
Маямі»
03.20 Нічне життя
ТЕТ
07.00
07.20
07.40
07.50
08.20

Корисні підказки
Казка з татом
Це наше — це твоє
Байдиківка
М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і
бурундуки»
11.30 Х/ф «Стоптані
туфельки»
12.40 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
13.30 ЛавЛавСar
14.30, 20.55 Одного разу під
Полтавою
15.35 Готель «Галіція»
16.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35 Віталька
18.50, 23.00 Країна У
19.50 Казки У Кіно
21.55 Рятівники
00.00 Найгірший водій країни
01.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
01.45 Т/с «Отже»

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛИПНЯ 2017

11 липня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.45 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.15 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 2.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Мисливці на
нацистів»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»
НТН
04.55 Х/ф «Шереметьєво-2»
06.15 Х/ф «Акція»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
15.40, 21.30 Т/с «Той, хто читає
думки-4»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.50 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Азбука ремесел
06.20 Національний центр
народної культури.
Музей Івана Гончара
06.45 У кузні коваля
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь
Герасим’юк —
Володимир Ятченко
09.50 Істина Аркадій
Бугай. Змійові вали
розповідають
10.15 Д/ф «Покликання. Раїса
Недашківська»
11.05 Музика сердець.
Концерт Київської
національної оперети
12.40 Апостольська нива
Леоніда Тоцького
13.25 Співуча лінія пісків.
Махтумкулі
14.00, 02.00 Святитель Лука
Кримський
15.05, 03.00 Мистецтво жити.
Коли приходить Габдина

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 1.30 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.45, 12.20 Міняю жінку
12.40 Комедія «Байки
Мітяя»
13.40, 14.55, 20.15, 21.20
Комедія «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 1.55 Комедія
«Перемагай»

ІНТЕР
05.50 М/ф
06.40, 20.00, 3.05 Подробиці
07.20, 15.10 Слідство вели...
08.15 Орел і решка. На краю
світу
10.10 Давай одружимося
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман»
16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 5.05 Стосується
кожного
23.55 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
01.35 Т/с «Банкірші»
03.45 уДачний проект
04.25 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 4.05 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50, 4.45 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»
02.00 Х/ф «Казка казок»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

весна...
15.40, 03.35 Майстрування
музичних інструментів
16.05 Скарби роду
16.20 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.30 Земляки
17.05, 00.50 Бравісимо,
Анатолій Паламаренко!
Ч. 2
17.55, 01.40 Логос
19.20 Прямостояння
20.05 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 1
20.20 Вечірня казка
20.30 Ігор Кропивницький.
«Маестро та майстер»
21.10 Сергій Тарасов. Портрет
фотохудожника
21.50 Фольк-music
23.00 Х/ф «Посмішка
звіра», фільм 1, с. 2
04.00 Л. Малюгін
«Насмішкувате моє
щастя». Фільмвистава Національного
академічного театру
російської драми ім. Лесі
05.25 Справа Бейліса

04.30 Ландшафтні ігри
05.20 Rock Time

10.10 «Динамо» (З) —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
12.10 Моя гра
12.55 «Лестер» — «Ман
Сіті». ЧА
15.00 «Динамо» (К) —
«Бенфіка». ЛЧ УЄФА
17.00 «Олександрія»
— «Шахтар». ЧУ
19.00 «Легія» — «Боруссія»
(Д). ЛЧ УЄФА
20.50 Новачки ЛаЛіги
2017/2018». ЧІ
21.45 «Шахтар» — «Оденсе.
Товариський матч
23.45 «Ліверпуль» —
«Челсі». ЧА
02.00 «Аякс» — «Стандард».
ЛЄ УЄФА
04.00 «Бернлі» — «Лінкольн
Сіті». Кубок Англії

СТБ
06.40, 16.00 Все буде добре!
08.35 Все буде смачно!
09.20 Україна має талант! Діти
12.00 Містичні історії
13.50 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30, 23.05 Слідство ведуть
екстрасенси
20.30, 22.45 Вагітна у 16
ТОНІС
06.00 Формула Пруста
06.45, 22.00, 5.10 DWВізерунок дня
07.00, 14.10, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Будьте здорові!
15.10 Соціальний статус
15.50, 16.20 Джазова школа
17.00, 20.10, 23.00 Повітряні
воїни
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 4.40 Відлуння
22.25 Таке спортивне життя
00.10 Ніч чорних краваток
01.25 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.20 Кумири

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Д/ф «Помста природи»
11.00, 21.50 Він, Вона і
телевізор
15.00 Т/с «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Небезпечне
мистецтво»
19.30 Зловмисники
19.55 Х/ф «Поліцейські»
22.50 Т/с «Теорія брехні-3»
00.35 Територія обману
01.35 Х/ф «Відьма»
03.30 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.30, 22.50, 23.30,
1.30, 3.35, 5.40 Топ-матч
06.10 «Динамо» (К) —
«Бенфіка». ЛЧ УЄФА
08.10 «Олександрія»
— «Шахтар». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Бернлі» — «Лінкольн
Сіті». Кубок Англії
12.05 «Шахтар» — «Оденсе».
Товариський матч
13.50 «Ліверпуль» —
«Челсі». ЧА
16.00 «Аякс» — «Стандард».
ЛЄ УЄФА
17.45 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ
18.40 «Динамо» (З) —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
20.40 «Тоттенгем» — «Челсі».
ЧА
22.55 Моя гра
23.40 «Шахтар»
— «Шарлеруа».
Товариський матч
01.45 «Лестер» — «Ман
Сіті». ЧА
03.50 «Аустрія» — «Рома».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.40, 14.45, 16.50,
18.50, 23.35, 1.35, 3.50
Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
08.10 «Тоттенгем» — «Челсі».
ЧА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
09.50 Більше ніж правда
11.15, 13.20 Х/ф «Одинак»

12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Втікач»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.35 Краще не повторюй!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Дивитись усім!
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.40 Зона ночі
04.00, 7.00 Т/с «Татусеві
дочки»
05.49, 6.59 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Від пацанки до панянки
21.40 Х/ф «Знайомство з
батьками»

23.45 Х/ф «Кінозірка в
погонах»

10.50 Тварини-генії
11.50 Природа сьогодення
13.40 Містична Україна
14.30, 19.00 Бандитська Одеса
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Сироти дикої природи
18.00, 22.40 Технології їжі
20.00 Прихована реальність
00.30 Наука проти містики
03.00 Наші
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.25, 18.00 Розсміши коміка
11.25 Навколо М
12.20, 14.15, 15.15, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя

ТЕТ
07.00, 6.40 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і
бурундуки»
11.30 Х/ф «Бременські
музиканти»
12.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
13.30 ЛавЛавСar
14.30, 20.55 Одного разу під
Полтавою
15.35 Готель «Галіція»
16.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 5.00 Віталька
18.50, 23.00, 3.45 Країна У
19.50 Казки У Кіно
21.55, 1.55 Рятівники
00.00 Найгірший водій країни
01.00 Т/с «Як уникнути
покарання за
вбивство»
02.55 Одного разу в Одесі

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Інтернет для всіх —
газета для обраних
В обласних центрах та в Києві
ще можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 10 липня в обласних центрах та в
Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду»
з 1 серпня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати,
на сайті 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на два місяці — 108 грн. 26 коп.,
до кінця року — 270 грн. 65 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на два місяці — 148 грн. 26 коп.,
до кінця року — 370 грн. 65 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на два місяці — 38 грн. 60 коп.,
до кінця року — 96 грн. 50 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛИПНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок
ферми»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 2.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Мисливці на
нацистів»
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»
НТН
04.55 Х/ф «Добрі наміри»
06.15 Х/ф «Самотня
жінка бажає
познайомитись»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
15.40, 21.30 Т/с «Той, хто
читає думки-4»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Речовий доказ
04.40 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Скарби роду
06.20 Казки Запорізькі від
Санька Сита
06.30 Земляки
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.20 Актуально
09.25 Прямостояння
10.10 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 1

12 липня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.45, 12.20 Міняю жінку
12.40 Комедія «Байки Мітяя»
13.50, 14.55, 20.15, 21.20
Комедія «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 1.45 Мелодрама
«Найкращий
екзотичний готель
«Меріголд»

05.50 М/ф
06.40, 20.00, 0.40, 3.00
Подробиці
07.20, 15.10 Слідство вели...
08.15 Орел і решка. На краю
світу
10.10 Давай одружимося
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман»
16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 5.05 Стосується
кожного
22.40 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
01.30 Т/с «Банкірші»
03.40 уДачний проект
04.15 Готуємо разом

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,

23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

10.25 Ігор Кропивницький.
«Маестро та майстер»
11.05 Сергій Тарасов. Портрет
фотохудожника
11.50 Фольк-music
13.00, 01.45 Православний
календар
13.15 Живописні метафори
Анатолія Криволапа
14.00, 02.00 Вистава
«Одруження»
Київського театру
«Відкритий погляд»
16.05 Обереги
16.30 Між Києвом,
Будапештом і Віднем
16.50, 00.50 Бравісимо,
Анатолій Паламаренко!
Ч. 3
17.50 Костел Петра і Павла в
Луцьку
19.20 Джерела з минулого
19.50 Центр уваги
20.20 Вечірня казка
20.30 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 2
20.50 І. Карпенко-Карий
«Житейське море».
Фільм-вистава
Львівського театру ім.
М. Заньковецької
22.20 Руслан Найда. Козацька
уява
23.00 Х/ф «Посмішка
звіра», фільм 1, с. 3
04.00 Європейська симфонія
— українській
Незалежності
05.00 Д/ф «Винниченко без
брому»
05.45 Францисканський
костел

09.25 Україна має талант!
Діти
12.00 Містичні історії
13.50 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30, 23.05 Слідство ведуть
екстрасенси
20.35, 22.45 Кохана, ми
вбиваємо дітей

19.30 Зловмисники
19.55 Х/ф «Закон
доблесті»
01.55 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
03.05 Облом.UA.

06.10, 12.50, 5.20 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна
містика
14.45 Т/с «Жіночий лікар»
15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
05.30, 9.45 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.45, 13.20 Х/ф «Втікач»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Служителі
закону»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 9.50 Т/с «Татусеві
дочки»
05.49, 7.05 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки до
панянки
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
21.40 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
23.50 Х/ф «Прокляття моєї
матері»

5 канал

СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!

ТОНІС
06.00, 17.00 Формула Пруста
06.50, 21.55, 5.00 DWВізерунок дня
07.05, 14.05, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50, 4.05 Ландшафтні ігри
10.45 Зимою і літом
мандруємо світом
15.00 Відлуння
15.40, 16.00 Джазова школа
16.10, 5.10 Rock Time
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
20.00, 22.45 Повітряні воїни
21.00, 4.20 Цивілізація
Incognita
21.20, 4.30 Глобал-3000
22.15 Таке спортивне життя
23.50 Натхнення
00.00 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на Вершині
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 22.55 Територія обману
11.00, 21.55 Він, Вона і
телевізор
15.00 Т/с «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Пристрелити
героя»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 18.25,
20.30, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
06.10 «Зірка» — «Динамо».
ЧУ
08.10 «Барселона» —
«Селтік». ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Фулгем» —
«Тоттенгем». Кубок
Англії
12.05 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
13.50 «Челсі» — «Арсенал».
ЧА
16.00 «Сельта» — «Аякс».
ЛЄ УЄФА
18.00 Моя гра
18.40 «Ліон» — «Ювентус».
ЛЧ УЄФА
20.40 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
22.50 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ
23.45 «Олександрія»
— «Волинь». ЧУ
01.45 «Сандерленд»
— «Евертон». ЧА
03.50 «Арсенал» — «ПСЖ».
ЛЧ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 14.45,
16.50, 18.50, 20.50,
21.35, 23.35, 1.35, 3.50
Топ-матч

01.00
02.35
04.05
04.10
04.30

Т/с «Лас-Вегас»
Краще не повторюй!
Студія Вашингтон
Факти
Дивитись усім!

06.10 «Боруссія» (Д)
— «Реал». ЛЧ УЄФА
08.10 «Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
10.10 «Ліон» — «Ювентус».
ЛЧ УЄФА
12.00 Новачки ЛаЛіги
2017/2018». ЧІ
12.55 «Сандерленд»
— «Евертон». ЧА
15.00 «Зірка» — «Динамо».
ЧУ
17.00 «Вест Бромвіч»
— «Арсенал». ЧА
19.00 «Ман Сіті» — «Челсі».
ЧА
21.00 Моя гра
21.45 «Шахтар»
— «Хольштайн.
Товариський матч
23.45 «Челсі» — «Арсенал».
ЧА
02.00 «Сельта» — «Аякс».
ЛЄ УЄФА
04.00 «Фулгем» —
«Тоттенгем ». Кубок
Англії
МЕГА
06.00, 14.30, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Сироти дикої
природи
11.50 Природа сьогодення
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
20.00 Прихована реальність
00.30 Україна: забута історія

01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.25, 18.00 Розсміши коміка
11.25 Навколо М
12.20, 14.15, 15.15, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя
ТЕТ
07.00, 6.40 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і
бурундуки»
11.30 Х/ф «Йоринда і
Йорингель»
12.40 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
13.30 ЛавЛавСar
14.30, 20.55 Одного разу під
Полтавою
15.35 Готель «Галіція»
16.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 5.00 Віталька
18.50, 23.00, 3.45 Країна У
19.50 Казки У Кіно
21.55, 1.55 Рятівники
00.00 Найгірший водій країни
01.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
02.55 Одного разу в Одесі

ТБ-ЧЕТВЕР
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13 липня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок
ферми»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Надвечір’я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Схеми
20.20, 2.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Мисливці на
нацистів»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»
НТН
05.25 Х/ф «Морський вовк»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок
15.40, 21.30 Т/с «Той, хто
читає думки-4»
01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
04.20 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Обереги
06.30 Між Києвом,
Будапештом і Віднем
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Джерела з минулого
09.50 Центр уваги
10.15 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 2
10.40 І. Карпенко-Карий
«Житейське море».

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.50 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.45, 12.20 Міняю жінку
12.35 Комедія «Байки Мітяя»
13.40, 14.50 Комедія
«Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.15 Мелодрама
«Пізнє каяття»
22.15, 2.15 Комедія «Пінгвіни
містера Поппера»
00.00 Х/ф «Греберси»

ІНТЕР
05.50 М/ф
06.40, 20.00, 0.45, 3.10
Подробиці
07.20, 14.10 Слідство вели...
08.15 Орел і решка. На краю
світу
10.10 Давай одружимося
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман»
16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 5.10 Стосується
кожного
22.45 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
01.30 Т/с «Банкірші»
03.50 уДачний проект
04.25 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

06.10, 12.50, 5.20 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.45 Секретний фронт
10.45, 13.20 Х/ф
«Служителі закону»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 Х/ф «Пункт
призначення»

00.15
02.00
02.50
04.25
04.30
04.35
04.55
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 9.45 Т/с «Татусеві
дочки»
05.44, 7.05 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки до
панянки
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
21.40 Х/ф «Знайомство з
Факерами -2»
23.40 Х/ф «Старе
загартування»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,

23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Мотор
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

Фільм-вистава
Львівського театру ім.
М. Заньковецької
12.10 Руслан Найда. Козацька
уява
12.50 Чернігів. Дитинець.
Дзвіниця гетьмана
Івана Мазепи. Колегіум
13.20 Мистецькі історії.
Барвистий світ
музичного бароко
14.00, 02.00 Ів Жаміак
«Азалія». Вистава
Київського
академічного театру
«Колесо»
16.10 Зелений бум
16.35 Світло
17.20, 01.00 Діалоги з
Романом Колядою.
Мирослав Скорик
19.20 Дійові особи
20.20 Вечірня казка
20.30 А. Курейчик «Обережно
— жінки!». Вистава
Київського академічного
театру на Липках
22.45 Художниця Наталя
Раханська
23.00 Х/ф «Посмішка
звіра», фільм 1, с. 4
03.55 Іван Кочерга «Свіччине
весілля». Фільмвистава
05.40 Це дерево дивне й по
втраті не в’яне. Назарій
Яремчук

Чоловіки проти жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30, 0.35 Слідство ведуть
екстрасенси
20.35, 22.45 Я соромлюсь
свого тіла

19.20 Х/ф «Сірі»
21.30 Х/ф «Крадіжка у
Лас-Вегасі»
02.15 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
03.30 Облом.UA.

СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.25 Україна має талант!
Діти
12.00 Містичні історії
13.55 Битва екстрасенсів.

ТОНІС
06.05, 17.05 Формула Пруста.
Іво Бобул
06.45, 22.00, 5.00 DWВізерунок дня
07.00, 14.10, 18.00 Алло,
лікарю!
09.45 Ландшафтні ігри
10.40 Зимою і літом
мандруємо світом
11.40, 21.00 Цивілізація
Incognita
15.10 Соціальний статус
15.55, 5.10 Rock Time з
Петром Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
20.00 Повітряні воїни
21.20, 4.30 Відлуння
22.25 Таке спортивне життя
22.50 Людина-здобич
23.50, 4.20 Кумири
00.00 Ніч чорних краваток
01.20 Життя на Вершині
02.55 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 0.15 Територія
обману
11.00, 23.15 Він, Вона і
телевізор
14.45 Т/с «Загублений світ»
16.35 Х/ф «Закон
доблесті»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 18.30,
20.30, 22.50, 23.25
Топ-матч
06.10 «Шахтар» —
«Чорноморець». ЧУ
08.10 «Ман Сіті» — «Челсі».
ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Блекберн» — «МЮ».
Кубок Англії
12.05 «Шахтар»
— «Шарлеруа».
Товариський матч
13.50 «Бернлі» — «Челсі». ЧА
16.00 «Аякс» — «Сельта».
ЛЄ УЄФА
17.55, 23.00 Моя гра
18.40 «Ювентус» — «Ліон».
ЛЧ УЄФА
20.40 «Севілья» — «Бетіс».
ЧІ
23.40 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
01.30 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
03.55 «Челсі» — «Вотфорд».
ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,
18.50, 20.50, 21.35,
23.35, 1.35, 3.50 Топматч
06.10 «Спарта» — «Інтер».
ЛЄ УЄФА

Т/с «Лас-Вегас»
Краще не повторюй!
Провокатор
Служба розшуку дітей
Студія Вашингтон
Факти
Дивитись усім!

08.10 «Севілья» — «Бетіс».
ЧІ
10.10 «Ювентус» — «Ліон».
ЛЧ УЄФА
12.10, 21.00 Моя гра
12.55 «Барселона»
— «Боруссія» (М). ЛЧ
УЄФА
15.00 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
17.00 «Реал» — «Легія». ЛЧ
УЄФА
19.00 «Свонсі» —
«Арсенал». ЧА
21.45 «Шахтар»
— «Шарлеруа.
Товариський матч
23.45 «Бернлі» — «Челсі».
ЧА
02.00 «Аякс» — «Сельта».
ЛЄ УЄФА
04.00 «Блекберн» — «МЮ».
Кубок Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Сироти дикої
природи
11.50 Дика Бразилія
13.40 Містична Україна
14.30, 19.00 Бандитська
Одеса
15.20, 23.40 Охоронці
Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
20.00 Прихована реальність
00.30 Таємниці кримінального
світу

01.10 Х/ф «Прокляття моєї
матері»
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.25, 18.00 Розсміши коміка
11.25 Навколо М
12.20, 14.15, 15.15, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя
ТЕТ
07.00, 6.45 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і
бурундуки»
11.30 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
12.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
13.30 ЛавЛавСar
14.30, 20.55 Одного разу під
Полтавою
15.35 Готель «Галіція»
16.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 5.00 Віталька
18.50, 23.00, 3.45 Країна У
19.50 Казки У Кіно
21.55, 1.55 Рятівники
00.00 Найгірший водій країни
01.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
02.55 Одного разу в Одесі
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УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок
ферми»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Схеми
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Док. дилогія
«Кібервійни»
17.25 Хто в домі господар?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20, 2.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Мисливці на
нацистів»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.30 Фольк-music
03.30 Борхес
03.55 Т/с «Роксолана»
НТН
05.25 Х/ф «Морський вовк»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.40, 21.30 Т/с «Той, хто
читає думки-4»
01.40 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Зелений бум
06.40 Світло
06.50, 10.15 Православний
календар
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Дійові особи
10.30 А. Курейчик
«Обережно — жінки!».
Вистава Київського

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.45, 12.20 Міняю жінку
12.30 Комедія «Байки
Мітяя»
14.30, 17.10 Т/с «Величне
століття.
Роксолана»
20.15, 22.10 Ліга сміху-2
00.00 Вечірній Київ
02.00 Маленькі гіганти

14 липня
ІНТЕР
05.55 М/ф
06.40 Подробиці
07.20, 14.10 Слідство вели...
08.15 Орел і решка. На краю
світу
10.10 Давай одружимося
12.10 Т/с «Анна Герман»
16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00 Стосується кожного
20.00, 1.55 Подробиці тижня
22.00 Х/ф «Трест, який
луснув»
03.35 Чекай на мене
05.20 Х/ф «Їхали ми, їхали…»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 5.45 Зоряний шлях
10.50, 4.15 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00, 24 .00 Т/с «Вангелія»
23.20 Слідами Самозванця
02.00 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.20, 13.20 Х/ф «Стюарт
Літтл»

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 1.25 Служба розшуку
дітей
03.10, 1.30 Зона ночі
04.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.49, 6.59 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.00 Серця трьох
16.20 Від пацанки до
панянки
21.10 Х/ф «Непрохані
гості»
23.20 Х/ф «Кохання без
зобов’язань»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
академічного театру на
Липках
12.45 Художниця Наталя
Раханська
13.00 Василь Попадюк
13.30 Сергій Піддубний. Код
України
14.00, 02.00 «Покірлива».
Вистава Київської
академічної майстерні
театрального мистецтва
«Сузір’я»
15.15, 03.20 Україно, ти моя
молитва... Василь
Симоненко
16.05 Стежками Мауглі й
Багіри
16.20 Гармонія їх життя...
16.40 Розповідає Олександр
Сизоненко. Згадуючи
Олеся Гончара
17.00, 00.50 Книга. ua
17.25, 01.15 Володимир
Головко. Злітаючи над
сценою
18.00, 01.45 Гра долі. Сонячна
людина
19.20 Територія Кіно
19.50 Антракт
20.20 Вечірня казка
20.30 Х/ф «Наталка
Полтавка»
21.40 Все про оперету. «Ти
найкраща!» Тамара
Тимошко-Горюшко
23.00 Х/ф «Посмішка
звіра», фільм 1, с. 5
04.00 Роман Горак «Спогад
про Саломею».
Вистава Національного
академічного
українського
драматичного театру ім.
Марії Заньковецької
05.10 Флейта Олега
Кудряшова

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.15, 15.25, 16.15, 17.15
Інформаційний день
18.15 Інтерв’ю з Андрієм
Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
СТБ
08.05 Х/ф «Швидкий
поїзд»
10.00 Х/ф «Вам і не
снилося»
11.50 Х/ф «Гордість та
упередження»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Х/ф «З привітом,
Козаностра»
20.30, 22.45 Х/ф «Хатня
робітниця»
23.00 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 17.05 Формула Пруста
06.45, 22.10, 5.15 DWВізерунок дня
06.55, 14.00, 18.00 Алло,
лікарю!
10.25, 4.25 Модні історії
10.50 Будьте здорові!
14.50, 21.40, 4.45 Відлуння
15.35 Концерт
16.40, 5.25 Rock Time
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
19.55 Людина-здобич
20.50 М. Поплавський.
Формула успіху
22.25 Ювілейний концерт
П. Зіброва
00.20 Ніч чорних краваток
02.00 Життя на Вершині
03.10 Вихідний, після опівночі
04.00 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Територія обману
10.00 Роби бізнес
10.40 Він, Вона і телевізор

22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 5.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву
14.45 Х/ф «Потоп»
16.15 Х/ф «Сірі»
19.20 Х/ф «План
пограбування»
20.50 Х/ф «Ведмежатник»
23.05 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.15 Нишпорки
01.50 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
02.55 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 18.30,
22.50, 23.30, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
08.10 «Легія» — «Боруссія»
(Д). ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Саттон Юнайтед»
— «Арсенал». Кубок
Англії
12.05 «Андерлехт» —
«Габала». ЛЄ УЄФА
13.50 «Вест Гем» — «Челсі».
ЧА
16.00 «Аякс» —
«Панатінайкос». ЛЄ
УЄФА
17.55, 22.55 Моя гра
18.40 «Севілья» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
20.30 «Шахтар» —
«Динамо». Фінал.
Кубок України
23.40 «Боруссія» (Д)
— «Реал». ЛЧ УЄФА
01.45 «Барселона»
— «Боруссія» (М). ЛЧ
УЄФА
03.50 «Бешикташ» —
«Бенфіка». ЛЧ УЄФА

12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10 Т/с «Демони»
17.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 На трьох
00.50 Х/ф «Пункт
призначення-4»
02.15 Х/ф «Пункт
призначення»
03.45 Краще не повторюй!
04.40 Факти
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 18.50, 20.50,
21.35, 1.55, 3.50 Топматч
06.10 «Олександрія»
— «Волинь». ЧУ
08.10 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
10.10 «Севілья» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
12.10, 21.00 Моя гра
12.55 «Тоттенгем» — «Сток
Сіті». ЧА
14.40 «Шахтар» —
«Чорноморець». ЧУ
16.30 Світ Прем’єр-ліги
17.00 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
19.00 «Шальке» —
«Зальцбург». ЛЄ УЄФА
21.45 «Бешикташ» —
«Бенфіка». ЛЧ УЄФА
23.35 Світ Прем’єр-ліги
00.05 «Вест Гем» — «Челсі».
ЧА
02.00 «Аякс» —
«Панатінайкос». ЛЄ
УЄФА
04.00 «Саттон Юнайтед»
— «Арсенал». Кубок
Англії
МЕГА
06.00, 14.30, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Сироти дикої
природи
11.50 Дика Бразилія
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
20.00 Прихована реальність
00.30 Бандитський Київ
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00, 16.20 Файна Юкрайна
10.25, 18.00 Розсміши коміка
11.25 Навколо М
12.20, 14.15, 15.15, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
22.00 КВК на БІС
23.00 Вечірній квартал
00.50 Бійцівський клуб
02.30 Нічне життя
ТЕТ
07.00, 6.40 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.35 Х/ф «Гнів»
13.30 ЛавЛавСar
14.30 Одного разу під
Полтавою
15.35 Готель «Галіція»
16.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 5.05 Віталька
18.50, 3.50 Країна У
19.50 Казки У Кіно
21.00 Х/ф «Боги, мабуть,
збожеволіли-2»
23.00 Х/ф «Відчайдушні
шахраї»
01.00 Х/ф «128 ударів
серця на хвилину»
02.40 Х/ф «Вечір на Івана
Купала»
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15 липня
УТ-1
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Світ on line
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Піп відкриває світ»
09.50 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.45 Хто в домі господар?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
12.55 Т/с «Мисливці на
нацистів»
16.40 Книга.ua
17.10, 2.15 Чоловічий клуб.
Спорт
18.20, 3.20 Чоловічий клуб
19.00 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с «Дикі тварини»
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
03.50 Т/с «Роксолана»
НТН
05.00, 4.05 Правда життя.
Професії
05.30 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
11.30, 3.10 Речовий доказ
14.05 Склад злочину
15.45 Круті 90-ті
17.20 Речдок
19.00, 2.35 Свідок
19.30 Х/ф «Помста:
зворотний бік
кохання»
21.20 Х/ф «Скажені»
23.10 Х/ф «Розплата»
00.50 Т/с «Поліція Маямі»
03.05 Випадковий свідок
03.40 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.20 Гармонія їх життя...
06.40 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Олеся Гончара»
07.00 Книга. ua
07.25 Володимир Головко.
Злітаючи над сценою
08.00 Гра долі. Сонячна
людина
08.25 Новинний блок
09.00 Новини. Культура
09.20 Територія Кіно
09.50 Антракт
10.15 Історія однієї картини.
Іван Їжакевич
10.30 Х/ф «Наталка
Полтавка»

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 19.30 ТСН
06.15, 23.15 «Світське
життя»
07.15 Мелодрама
«Абонент тимчасово
недосяжний»
11.40 Мелодрама «Пізнє
каяття»
16.30, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши
коміка-2017
20.15 Комедія «Знай
наших»
00.15, 2.10 Ліга сміху-2

06.45 М/ф
07.15, 2.10 Х/ф «Дівчина
без адреси»
09.00, 11.00 Городок
10.00, 4.45 Згадуючи Іллю
Олейникова
13.45 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15.10, 20.30 Т/с «Вона не
могла інакше»
20.00, 1.40 Подробиці
23.50 Х/ф «Сім днів до
весілля»
03.35 Х/ф «Їхали ми,
їхали…»

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву
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,
22.00, 00.00 Час новин
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент

10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно
з Я. Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 2.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

11.40 Все про оперету. «Ти
найкраща!» Тамара
Тимошко-Горюшко
12.50 Анонси
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 Х/ф «Сьомий перстень
чаклунки», с. 3
13.55 «Як тебе не любити,
Києве мій...»
14.50 Дитячі таємниці
15.15 Світ у прямокутнику.
Степан Рудик
15.50 Освіта, як мистецтво.
Вартові зв’язку, ч. 2
16.20 Д/ф «Оксана
Петрусенко»
16.50 Духовна спадщина
В’ячеслава Медведєва
18.00 «За свободу!»
18.30 Рожеві лебеді Василя
Симоненка
19.00, 19.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція
19.50 Музика і музиканти
20.20 Світ музики
22.00 А. Чехов «Чайка».
Вистава Львівського
академічного духовного
театру «Воскресіння»
23.10 Компіляція
23.35 Євген Гребінка. Погляд
крізь століття
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Володимир Прядка, ч.
1, 2
01.15 Сергій Радченко.
Спогади про музиканта
02.00 Януш Гловацький
«Антігона у НьюЙорку». Вистава
Харківського
академічного

драматичного театру ім.
Т. Шевченка
04.45 Берегиня. Олеся Сінчук

04.50 Цивілізація Incognita
05.05 Rock Time

07.00, 15.00, 19.00, 2.50
Сьогодні
07.15, 5.30 Зоряний шлях
08.45, 15.20 Т/с «Вангелія»
16.20, 19.40 Т/с «Мій
улюблений геній»
20.50 Футбол. Супер Кубок
України «Шахтар»
— «Динамо»
23.20 Євро-2012 2р.
Українська гордість
01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

5 канал

КАНАЛ «2+2»
СТБ
06.05 Все буде добре!
08.05 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
11.20 Хата на тата
13.15 Вагітна у 16
15.15 Х/ф «З привітом,
Козаностра»
17.05 Х/ф «Хатня
робітниця»
19.00 Х/ф «40+, або
Геометрія почуттів»
22.40 Х/ф «Формула
кохання»
00.15 Слідство ведуть
екстрасенси

06.00 М/ф
08.00 Зловмисники
09.25 Д/ф «Помста природи»
13.30 Цілком таємно
14.00 Він, Вона і телевізор
16.40 Х/ф «Потоп»
18.10 Х/ф «Ведмежатник»
20.30 Х/ф «Таємний
план»
22.20 Х/ф «День мумії»
00.00 Т/с «Інспектор Алекс»
01.40 Цілком таємно
02.05 Люстратор 7, 62.
Прокляття системи
02.30 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
03.40 Облом.UA.

ТОНІС
06.10 Х/ф «Весна»
09.50 Шеф-кухар країни
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра — сьогодні
13.50 Іпостасі спорту
15.30 Соціальний статус
16.05 Поетично-пісенний
вечір за участю
А.Демиденка та
М.Сивого
18.55 Анатолій Демчук.
Український
пересмішник
21.05 Концерт Fashion Knukim
22.20 Квартет «Гетьман»
00.00 Вихідний, після опівночі
01.00 Ніч чорних краваток
02.10 Життя на Вершині
03.40 Світські хроніки
04.05 Кумири
04.20 Ландшафтні ігри
04.30 Модні історії

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 00.00 Топ-матч
06.10 «Феєнорд» — «МЮ».
ЛЄ УЄФА
08.10 «Свонсі» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Вулвергемптон»
— «Челсі». Кубок
Англії
12.05 «Рома» — «Аустрія».
ЛЄ УЄФА
13.50 «Челсі» — «Вотфорд».
ЧА
16.00 «Стандард» — «Аякс».
ЛЄ УЄФА
17.45 Світ Прем’єр-ліги
18.15 «Ювентус»
— «Динамо» (З). ЛЧ
УЄФА
20.00, 23.20 Студія LIVE

ICTV
05.00 Х/ф «Стюарт Літтл»
06.15 Дивитись усім!
07.15 Без гальм
08.15 М і Ж
08.45 Факти. Ранок
09.15 На трьох
12.35, 13.00 Х/ф «День
трифідів»
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Такий же
зрадник, як і ми»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Ігри патріотів»
22.35 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»

01.10 Х/ф «Пункт
призначення-4»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
04.20 Факти
04.45 Т/с «Код Костянтина»
20.50 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
00.15 «Андерлехт» —
«Майнц». ЛЄ УЄФА
02.05 «Тоттенгем» — «Сток
Сіті». ЧА
03.55 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 14.55, 16.50,
20.50, 21.35, 23.35,
1.35, 3.50 Топ-матч
06.10 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
08.10, 18.50 «Шахтар»
— «Динамо. Фінал.
Кубок України
10.10 «Ювентус»
— «Динамо» (З). ЛЧ
УЄФА
12.00, 21.05 Світ Прем’єр-ліги
12.30 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
15.00 «Феєнорд» — «МЮ».
ЛЄ УЄФА
17.00 «Барселона» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
21.45 «Рома» — «Аустрія».
ЛЄ УЄФА
23.45 «Челсі» — «Вотфорд».
ЧА
02.00 «Стандард» — «Аякс».
ЛЄ УЄФА
04.00 «Вулвергемптон»
— «Челсі». Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 0.00 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.39, 6.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.00 Ревізор
10.10 Пристрасті за
Ревізором
12.50 Т/с «CашаТаня»
14.50 Х/ф «Деннісмучитель»

16.40 Х/ф «Непрохані
гості»
19.00 Х/ф «Клік: з пультом
по життю»
21.00 Х/ф «Завжди кажи
«так»
23.00 Х/ф «Дівчина моїх
кошмарів»
01.10 Х/ф «Кохання без
зобов’язань»
11.40 Дослідження часу
13.30 Таємниця Джоконди
14.30 Крилаті мавпи
Шангрі-Ла
15.30 Дика Бразилія
21.10 Код неандертальця
23.00 Мандрівка у себе
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
09.50 Х/ф «Вчитель року»
12.00 Т/с «H2O: просто додай
води»
13.20, 21.00 Орел і решка
23.50 Вечірній квартал
01.40 Нічне життя
ТЕТ
07.00, 6.40 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дора-мандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і бурундуки»
11.10 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
11.40 М/ф «Ігор»
13.05, 20.50 Одного разу під
Полтавою
14.40 Казки У Кіно
16.50 Х/ф «Відчайдушні
шахраї»
18.50 Х/ф «Боги, мабуть,
збожеволіли-2»
23.00 Країна У
01.00 Х/ф «Розумне
рішення»
02.40 Х/ф «Гнів»
05.05 Віталька
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛИПНЯ 2017

УТ-1
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
09.50 Х/ф «Королівський
генерал»
12.00 Театральні сезони
12.30, 1.20 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
14.30 Мистецькі історії
14.40 Фольк-music
15.50 Д/с «Садові скарби»
16.45 Х/ф «Золото»
18.35 Х/ф «Марія
Антуанетта»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята
Мацурі»
22.20 Мистецький пульс
Америки
ТРК «ЕРА»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи.
Підсумки
02.50 Д/ф «Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»
03.25 Уряд на зв’язку з
громадянами
03.50 Т/с «Роксолана»
НТН
05.05 Х/ф «Москальчарівник»
06.20 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
08.10 Т/с «Угода»
11.35 Х/ф «Помста:
зворотний бік
кохання»
13.25 Х/ф «Міцний горішок»
14.45 Легенди карного
розшуку
15.55 Склад злочину
17.25 Речдок
19.00 Т/с «Мережна загроза»
22.50 Х/ф «Лейтенант
Суворов»
00.35 Х/ф «Скажені»
02.10 Таємниці кримінального
світу
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Оксана
Петрусенко»
06.35 Духовна спадщина
В’ячеслава Медведєва
07.45 Дитячі таємниці
08.15 Світ у прямокутнику.
Степан Рудик
08.50 Освіта, як мистецтво.
Вартові зв’язку, ч. 2
09.20 Позиція
09.50 Музика і музиканти
10.20 Світ музики
12.00 А. Чехов «Чайка».
Вистава Львівського
академічного духовного
театру «Воскресіння»
13.10 Компіляція
13.35 Євген Гребінка. Погляд
крізь століття
14.00, 01.20 Фільм-вистава
«Чорна пантера та Білий
ведмідь»
15.20, 02.40 Д/ф «Українська
мрія»
15.50, 03.10 Презентація книги
«Двадцять кроків.

КАНАЛ «1+1»
06.00 Мелодрама «Абонент
тимчасово недосяжний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.10 Розсміши коміка
11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10, 18.30
Світ навиворіт-8
19.30, 5.20 ТСН-тиждень
21.00 Мелодрама «Папараці»

01.00 Комедія «Невдаха із
каунт-каунті»
04.35 Світське життя»

16 липня
ІНТЕР
05.30, 20.00, 2.10 Подробиці
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Королева
бензоколонки»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.05 Х/ф «Татусі без
шкідливих звичок»
14.00 Х/ф «Гроші для дочки»
16.00 Т/с «Своя правда»
20.30 Слов’янский базар у
Вітебську. Урочисте
відкриття
22.50 Х/ф «Кохати не можна
забути»
00.40 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»

06.50
07.30
08.40
13.45

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
Сьогодні
Зоряний шлях
Т/с «Вангелія»
Т/с «Бабуся при надії»

17.40, 20.00 Т/с «Причал
любові і надії»
19.00, 5.50 Події тижня
22.40 Т/с «Мій улюблений
геній»
02.05 Реальна містика
02.50, 3.35 Таємний код
зламано
04.20 Агенти справедливості

ICTV
07.30 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф «Такий же
зрадник, як і ми»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Ігри патріотів»
15.50 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»
18.45 Факти тижня.
100 хвилин
20.35 Х/ф «Агент Хемілтон:
викрадена»

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Зона ночі
05.59, 7.49 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.15 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.50 М/ф «Феї: загублений
скарб»
09.10 Х/ф «Знайомство з
батьками»
11.30 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
13.40 Х/ф «Знайомство з
Факерами -2»
15.40 Х/ф «Клік: з пультом
по життю»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 Велика політика
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,
22.00, 00.00 Час новин
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів

10.10
10.25
10.40
11.10
12.15
12.40

«Очеретяний кіт»
16.35 Музика без меж
17.00 Роман Коваль.
Повернення правди.
Пам’яті шляхетних
18.00 Абстракція. Анастасія
Романовська
18.20 Києвотека. Київ у
щоденниках. Т. Драйзер,
Д. Стейнбек
18.50 Поетична сторінка
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва
19.50 Сценограй
20.20 Г. Ібсон «Привиди».
Вистава театру «Сузір’я»
21.50 Ада Роговцева. Про
театр, його людей і про
життя
22.25 Карлен Мкртчан. Серце
мандрів
23.10 Концерт італійської
музики
00.20 Діалог. Василь Герасим’юк
— Володимир Прядка,
ч. 3, 4
04.00 Музика серця Георгія
Майбороди
05.10 Головна роль. 5 вечорів
iз «франківцями».
Олексій Петухов

14.15 Модні історії
15.25 Соціальний статус
16.10 Театр переселенця
16.30 Галицький шлягер-2017
19.50, 4.30 Цивілізація Incognita
20.05, 4.20 Кумири
20.30, 3.50 Світські хроніки
20.55 Евромакс
21.30 Шеф-кухар країни
22.00 М. Поплавський
Українцям — українське
22.55 Квартет «Гетьман»
00.15 Ніч чорних краваток
02.10 Життя на Вершині
03.00 Вихідний, після опівночі
04.50 Ландшафтні ігри
05.00 Rock Time

СТБ
07.05 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
11.45 Караоке на майдані
12.40 Полювання
13.40 Х/ф «Формула кохання»
15.20 Х/ф «40+, або
Геометрія почуттів»
19.00, 1.55 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Я соромлюсь свого тіла
ТОНІС
06.00 Х/ф «Мрія»
07.50 Натхнення
09.50 Людина-здобич
11.30 Зимою і літом
мандруємо світом
13.45 Будьте здорові!

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15
15.30

Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Рандеву
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Legal Up BUSINESS
Модне здоров’я
Час інтерв’ю
Агрокраїна
Діалоги з Патріархом
П’ятий поверх
Національний актив

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.30 Роби бізнес
09.00 Він, Вона і телевізор
14.40 Х/ф «У пошуках
бурштинової кімнати»
16.50, 19.15 1 тур ЧУ з футболу
21.25 Найкращі двобої
Всесвітньої серії боксу за
участі В. Ломаченка та
А. Гвоздика
22.30 Змішані єдиноборства.
UFC
01.00 Х/ф «Кунг-фу Джо»
02.25 Х/ф «Москальчарівник»
03.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Евертон» — «Ман
Сіті». ЧА
08.10 «Шальке» —
«Зальцбург». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20, 23.00 Д/ф «Євро-2012.
Українська гордість»
11.50, 14.55 Студія LIVE
12.45 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
Фокстрот
16.00 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ

16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки тижня
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
16.55 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
18.55 Світ Прем’єр-ліги
19.25 LIVE. ЧУ
21.20 Великий футбол
00.30 «Вест Бромвіч»
— «Арсенал». ЧА
02.15 «МЮ» — «СентЕтьєнн». 1/16 фіналу».
ЛЄ УЄФА
04.00 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 9.05, 17.30, 20.35 Студія
LIVE
06.55, 18.25 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
09.50 Світ Прем’єр-ліги
10.20 «Порту» — «Ювентус».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
12.10 «МЮ» — «СентЕтьєнн». 1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
14.00, 1.55, 3.50 Топ-матч
14.10 «Евертон» — «Ман
Сіті». ЧА
16.00 Д/ф «Євро-2012.
Українська гордість»

22.35 Х/ф «Агент Хемілтон:
в інтересах нації»
00.45 Х/ф «Старим тут не
місце»
02.50 Т/с «Лас-Вегас»
21.20 «Тоттенгем» —
«Свонсі». ЧА
23.10 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ
00.05 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
02.00 ЧУ
04.00 «Гаддерсфілд Таун»
— «Ман Сіті». Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.40 Код неандертальця
13.30 Таємниці Стоунхенджа
14.30 Невідомі пінгвіни
15.30 Дика Бразилія
17.30 Дивовижна Замбія
21.10 Дослідження часу
23.00 Таємниця Джоконди
00.00 Прихована реальність

05.10
06.00
06.30
07.50

К1
Рецепти щастя
Спеція
TOP SHOP
Чи знаєте ви, що...

17.40 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
19.40 Х/ф «Метод Хітча»
22.00 Х/ф «Весільний
майстер»
00.00 Х/ф «Вжалені»
01.45 Х/ф «Старе
загартування»
08.25 М/ф
09.00 Т/с «H2O: просто додай
води»
10.40 Х/ф «Вчитель року»
12.50, 20.10 Орел і решка
23.00 Х/ф «Тиха гавань»
01.10 Розсміши коміка
02.45 Нічне життя
ТЕТ
07.00, 6.40 Корисні підказки
07.20 Казка з татом
07.40 Це наше — це твоє
07.50 Байдиківка
08.20 М/с «Дорамандрівниця»
08.50 Мультмікс
10.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.45 М/ф «Ігор»
12.10 Х/ф «Йоринда і
Йорингель»
13.20 Х/ф «Розумне рішення»
15.00, 23.00, 3.55 Країна У
20.50 Одного разу під
Полтавою
01.00 Х/ф «128 ударів серця
на хвилину»
02.40 Х/ф «Вечір на Івана
Купала»
05.10 Віталька
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СПОРТ
Карина Денисова
діагональна національної збірної
України з волейболу
Григорій ХАТА
Оцінюючи скромні здобутки
вітчизняних спортсменів на останній Олімпіаді, що проходила
в Ріо-де-Жанейро, міністр молоді
та спорту Ігор Жданов пообіцяв
кардинально змінити вектор розвитку вітчизняного спорту. Ідея
чиновника полягає в тому, що обсяг державного фінансування,
котре надалі отримуватимуть українські олімпійці, залежатиме
від пріоритетності їхніх видів. Не
так давно в «спортивному» міністерстві підписали наказ, який
встановив рейтинговість командних літніх ігрових олімпійських видів спорту на 2017—2020
роки. Так, до числа перших потрапили баскетбол, гандбол, футбол та волейбол. Належність останнього до пріоритетної четвірки змушує керівництво профільної федерації активно займатися
популяризацією волейболу, зокрема національних команд, в Україні.
Як відомо, наші волейбольні
(чоловіча та жіноча) збірні жодного разу, як, власне, й футбольні, не змагалися на Олімпіаді.
Натомість значно успішнішими були справи у вітчизняних
клубів, хоча, здається, їхня популярність значною мірою обмежувалася локальним регіоном.
Не дивно, що під час пошуків
зручного місця для табору національної збірної очільник ФВУ
Михайло Мельник під куполом
головної критої арени України
— столичного Палацу спорту —
не виявив так званих «стаканів»
для встановлення опор, необхідних для закріплення волейбольної сітки. Можливість користу-

«Ми вивчили нашого опонента по фіналу. Фінські волейболістки
невипадково піднялися так високо. Вони хочуть виграти цю Євролігу не
менше за нас. Але й нам дуже хочеться перемогти!».

■ ВОЛЕЙБОЛ

Пріоритет над сіткою
Жіноча волейбольна збірна України близька до виграшу Євроліги

❙ Українські волейболістки впритул наблизилися до перемоги в Євролізі, котру кілька днів тому вже виграла
❙ наша чоловіча збірна.
❙ Фото з сайта fvu.in.ua.
вання потужностями харківського «Локомотива» та южненського «Хіміка» — флагманів
чоловічого та жіночого клубно-
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го волейболу України відповідно — у ФВУ одразу відкинули.
Відтак за орієнтир для розбивки
табору національної збірної Ми-

хайло Мельник узяв рідний Івано-Франківськ, де, за його словами, вже створено всю необхідну базу для того, аби там ком-

фортно відбувалася підготовка
головних волейбольних збірних
країни. Власне, саме там 9 липня наша жіноча команда проведе повторний фінальний поєдинок Євроліги проти збірної Фінляндії. Матч у Гельсінкі підопічні Гарія Єгіазарова виграли,
показавши доволі переконливу
гру — 3:1 (25:20, 29:27, 22:25,
25:11). Не гірше зіграють «синьо-жовті» удома, де, до слова,
вони легко виграли груповий
раунд Євроліги, матимуть наші
дівчата можливість у наступному сезоні спробувати свої сили в
головному комерційному волейбольному турнірі планети — Світовій лізі.
Дмитро Сторожилов — капітан нашої чоловічої збірної, яка
минулого тижня як дебютант
виграла аналогічний жіночому
турнір, каже, що Євроліга — це
не максимум для нашої команди, відтак хлопці прагнутимуть
досягти успіху й у Світовій лізі.
Насправді було б неймовірно
добре, якби обидві наші національні збірні мали можливість
на регулярній основі суперничати з найсильнішими колективами планети. От тільки упевненості, що так станеться, наразі немає. За неофіційною інформацією, в наступному сезоні
Міжнародна федерація волейболу планує скоротити кількість учасників Світової ліги, й
не виключено, що «синьо-жовтим» місця там просто не знайдеться. Утім, думається, з новим амбітним керівником ФВУ,
котрий раніше працював суддею міжнародного класу, без ігрового досвіду наші національні
збірні точно не залишаться. ■

■ ТЕНІС

Прогрес на траві
Прима вітчизняного тенісу вперше в кар’єрі пробилася
до третього раунду Уїмблдону
Григорій ХАТА
Багато розмов перед стартом Уїмблдону було навколо травми прими вітчизняного тенісу Еліни Світоліної, через
яку вона могла не зіграти на цьогорічному трав’яному «шоломі». Хвилювалися
вболівальники, непокоїлася й сама спортсменка за свій стан здоров’я. Утім, вступивши в боротьбу на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, перша
ракетка України, здається, зовсім забула
про свої проблеми. А оцінюючи її поєдинок другого раунду проти знаної італійки,
чемпіонки «Ролан Гарроса»-2010 Франчески Ск’явоне, котрий Світоліна виграла
з неймовірною легкістю (6:3, 6:0), витративши на нього менше години часу, можна говорити, що травма ахіллового сухожилля на ігрову форму української тенісистки не впливає.
Здається, акцентуючи перед стартом Уїмблдону-2017 увагу на своїй травмі, Світоліна додатково ще й страхувалася від невдачі у стартових матчах турніру.
Адже, попри отриманий від організаторів
Уїмблдону високий — четвертий — номеру посіву, необхідного досвіду для захисту
таких позицій у нашої співвітчизниці не
було. Що говорити, коли за минулі роки
вона жодного разу не проходила далі другого кола найпрестижнішого тенісного турніру. «Нарешті почала почуватися впевненою на траві», — після швидкого успіху
над Ск’явоне заявила Світоліна.
У наступному колі суперницею Еліни
буде маловідома німкеня Каріна Віттхефт,
утім українська прима пообіцяла добре

вивчити слабкі сторони її гри, аби продовжити свій переможний шлях на Уїмблдоні-2017. Щодо травми, то Світоліна
відповіла: «Я ж ходжу, значить, почуваюся краще. Для мене головне, аби проблем
із ногою не стало більше».
А от для найсильнішого тенісиста України — Олександра Долгополова проблемний стан його фізичних кондицій
виявився важливішим, ніж стартова гра
турніру проти легендарного Роджера Федерера. Не секрет, що останнім часом у
турнірному календарі киянина кількість
лікарняних днів значно переважає число змагальних виходів на корти. Турніри ж на траві — особлива тема для тенісистів, які обтяжені травмами. Тож, реально оцінивши свої перспективи в поєдинку з головним фаворитом змагань, у
якому Сашко легко програв перший сет
— 6:3, і без боротьби віддав швейцарцеві
перші три гейми другої партії, зваживши
в розмові з тренером усі можливі наслідки можливого «дермаршу», Долгополов
вирішив далі не рвати жили й відмовився
від продовження безперспективного для
себе матчу з Федерером.
Після абсолютного повторення ситуації, що трохи раніше трапилася в поєдинку
іншого претендента на титул, екс-першого тенісиста планети Новака Джоковича та
словака Мартіна Кліжана, в якому останній, також не бачачи шансів на успіх, послався на травму й достроково припинив боротьбу, Долгополову довелося відповідати
на гострі запитання представників місцевих ЗМІ, котрі, майже не приховуючи, говорили українцеві, що він приїхав до Уїм-

❙ На Уїмблдоні Леся Цуренко взяла реванш у німкені Юлії Гьоргес за поразку в Кубку федерацій.
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
блдону лише по призові. А їх, згідно з регламентом, невдаха першого кола, навіть
якщо він зіграв лише кілька геймів, усе
одно отримує близько 30 тисяч фунтів.
«Я розумію глядачів. Шкода, що так
склалося: два матчі на центральному корті
поспіль закінчилися достроково. Для мене
зіграти на Уїмблдоні з Федерером — особлива подія, неймовірний досвід, додаткова мотивація. Але я не міг продовжувати
матч, ризикуючи посилити не до кінця заліковану травму. Я ніколи не виходив на
корт тільки через гроші. У мене їх вистачає, я був у «топ-20», — наголосив лідер
вітчизняного тенісу.
Можливість зустрітися на Уїмблдоні з
представником «топової» «десятки» отримав і наш Сергій Стаховський, якому в другому колі протистояв японець Кеї Нісікорі.
Раніше доволі часто доводилося спостерігати його дуелі з Долгополовим, цього разу
дев’ятий тенісист АТР екзаменував третьо-

го за рейтингом тенісиста українського
тенісу. Після матчу, що тривав чотири сети
й більше трьох годин, Стах заявив, що міг
перемогти знаного опонента з Японії. Однак сам матч, у якому, за словами Сергія,
його підвела подача, завершився не на його
користь — 4:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (6:8).
Про необхідність кращої готовності говорила після своєї невдачі в поєдинку першого кола й Катерина Бондаренко, котра
не знайшла аргументів проти бельгійки
Яніни Вікмайєр.
Натомість виграла свій стартовий матч
на Уїмблдоні проти німкені Юлії Гьоргес
друга тенісистка України Леся Цуренко.
Не так давно, під час «плей-оф» Світової
групи Кубка федерації, тенісистки зустрічалися між собою. Але тоді, в Штутгарті, на ґрунті, сильнішою була господарка
кортів. В Уїмблдоні, на траві, нашій співвітчизниці вдався непростий реванш — 6:7
(5:7), 7:6 (10:8), 6:4. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

За свої 81 рік він створив близько 5 тисяч полотен. Та навіть тепер не зупиняється
— його дерево «Голос моєї душі» продовжує рости-розростатися, і зараз Іван Марчук працює над продовженням гілочки «Погляд у безмежність».
З Іваном Марчуком ми зустрілися у його творчій майстерні. Художник розповів, як
малював із заплющеними очима, чому більше не створює пейзажів, а також про
своє спілкування з воронами та нові «пошуки істини».

«Коли мене прорвало,
то просто працювала
душа»
■ Іване Степановичу, як
творите зазвичай?
— Одного разу зробив
я фокус. Думаю, спробую
малювати із заплющеними очима. То таке цікаве мальованння, як дитяче. (Іван Степанович дістає
та показує папочку зі своїми нестандартними шедеврами). Тут у мене корови, коні, коти, птахи, риби.
Це я пробував у ритмо-абстрактному плані.
Це може бути навіть лев.
Головне, що це — якась звірина, що це є щось. І з цього матеріалу можна робити дуже цікаві речі. Я думаю, як знайти ключ, як
це реалізувати вже в такому форматі. (Показує на
свої полотна). Це не звірі
Марії Примаченко, я таких не намалюю, як вона,
але це якісь мої такі дива. Я
люблю розмаїття, у пошуках істини, як кажуть.
■ Я теж у дитинстві малювала, ходила в художню
школу.
— Так. Усі дітки в дитинстві малюють, і я до сьомого класу малював, так,
як усі, грався. Не було ні
олівців кольорових, ні акварелі. Квітками я фарбував папір, бо навколо хати в
селі квітів було тьма. Жовтими та синіми малюю український прапорець —
соком, соком, тру, тру.
Пам’ятаю, намалював той
український прапорець,
як вчився у класі 6-му чи
5-му. Тато мій мав у сундуку трішки якихось клаптиків паперу. На ньому й малював.
■ Яким пам’ятаєте свого батька?
— Він був майстром на
всі руки і найкращим ткачем на округу. Буквально грецькі амфори з лози
плів, та такі, що ми там
ховалися. А як він робив
мені взуття: кіска соломи,
підошва — дерев’яна дошка, а на тій дошці — три
дроти, і я де йду, там їду,
так і до школи ходив. Спочатку солом’яні, а потім,
як трішки розбагатіли, то
вже з конопляної нитки
робив, але підошва така і
далі залишалася.
Потім батько навчився виправляти шкіру. Сам
навчився, звідки він брав
ці технології, я не уявляю
собі. Він верстата зробив.
Це зробити свою фабрику
в хаті! Де він дістав дуб, дошки, очерет, я не знаю. І
розумієте, ну ніхто цьому
його не вчив. Сам створив
ту фабрику і робив собі, ще
маму навчив. І всі думали,
що я пейзажі малював, бо
в мене все дитинство було в
нитках. Думали, що я звідти взяв нитки і почав ними
малювати. (Сміється).
■ А як насправді розпочиналася ваша мистецька
історія?
— Коли я був у Седневі,
у Будинку творчості, я по-

бачив голі дерева на тлі
неба і подумав: «Боже-е,
яка то краса, яке то мереживо, кожне дерево має
свою анатомію». Я дивився і думав, як це зробити. Я
не хотів робити це так, як
роблять усі, а хотів щось
винаходити.
Ще в інституті сказав:
«Я хочу бути ненормальним художником!». Тобто
робити щось зовсім інше,
але що інше, я не знав. І
вже згодом придумав, як
це зробити. Мені трішки
допомогло те, що я навчався в інституті на кераміці,
якась технологія мені знадобилася.
Після інституту я поїхав до Києва. Там на роботі ми оформляли якісь
виставки, робили значки,
палітурки. Я думав-думав, чим же мені зайнятися і сказав: «Я єсмь», — це
був день народження нового художника Івана Марчука. 11 років я вчився, і
все це довелося відсунути
далеко в небуття та починати з білого аркуша. І як
сказав: «Я єсмь», — в мене
прорвалися шлюзи, рука
не встигала робити те, що
хотів. Так у мене набралося робіт вдоста, я думав,
що роблю і як це назвати.
З 1965 по 1979 рік в мене
жодна картина не була названа, бо коли мене прорвало, то просто працювала душа.
■ Які труднощі були,
коли навчалися?
— Як питаюся в людей,
який, на їхню думку, для
мене найважчий предмет
був, коли навчався 5 років
в училищі і 6 в інституті,
— ніхто не вгадав. Композиція. Композиція — коли
дають тему і ти маєш на цю
тему щось намалювати чи
виліпити. Я ніколи не мав
«5» по композиції, тільки
«4». А тут з мене вибухнуло, бо я був зав’язаний, як
кажуть. Я з одного на друге перекидався. Мені хотілося постійно щось відкривати, відкривати, відкривати.
А композиція — це є основа, це творчість. Майже
кожна людина може змалювати те, що є, з натури,
але це ще не стати художником. Я думав-думав, як
це назвати, і з’явилася назва «Голос моєї душі». Недавно видав книжку «Картини-притчі. Ранній період». От із чого розпочиналося новонародження
Марчука. Це ще я не робив
пейзажів. Оці перші графічні роботи, отакого типу,
я малював тоді, на цій роботі, де працював. Але тут
такі думки, такі мудрі речі,
що я дивуюся, звідки воно
таке прийшло до мене. Це
таке, що не вигадаєш, це
таке, що просто являється.
Оце мені являлося. Я радів,
що професор не стоїть мені
за спиною, оцінки ставити
не буде, «що хочу — те ворочу». Я тішився тою свободою, великою свободою.

■ Минулої весни ви
розповідали, що пейзажів більше не писатимете.
А саме пейзажзі — перша
гілочка вашого «Марчукового дерева». Чи дотримуєтеся свого слова зараз?
— Дотримуюся. Я перестав минулого року. Я
взагалі не малював минулого року, бо був цей дурний ювілей, і весь ювілейний рік пішов на виставки.
Я ненавиджу ювілеї, ніколи не святкую дня народження. І ніколи за все моє
життя ніхто не випив чарки в мій день народження.
По телефону мені нагадують: «Івасю, вітаємо тебе з
Днем народження! О, ти народився сьогодні, а ти й забув». (Сміється).
За рік я зробив близько
9 виставок, почав з «Арсеналу». Потім були Львів,
мій Тернопіль, Одеса. Вже
за кілька місяців наперед
гуділа Одеса, що Марчук
буде, навіть по Києву казали: «Одеса гуде, бо Марчук іде». Потім були Переяслав-Хмельницький,
посольство Бельгії з Європарламентом забрали,
і так цілий рік мене, як
то кажуть, розплавили на
цьому, і я перестав малювати. Тому тільки кілька
тижнів, як почав працювати, але малюю не пейзажі. Я продовжую свого десятого Марчука... Він уже
дванадцятий, я просто два
пропустив.
Пейзажі у мене виходять такі дуже гіперреалістичні. Я наношу дужедуже багато шарів. То так
робиться, щоб воно заграло. Колись ввечері взимку
був такий місяць, якого я
ще не бачив — не синій, не
голубий, а чисто перламутровий. Він мене настільки
заворожив і сидів у мене в
голові, поки я не реалізував
його. А цей пейзаж навколо, ці копички — то я вже
додумав. (Показує обговорювану картину). Мій 10й Марчук — «Погляд у безмежність». Це дуже цікаво і страшенно мене втягує. Дуже копітка робота.
У цій технології мені важче працювати. Кожну пляму треба вицяцькати, щоб
вона жива була, і сполучити. Пейзаж — то тільки
техніка. А так я задаю собі
той настрій, у якому хочу
працювати. Працюю в майстерні, тому що це стаціонарна технологія. На етюдах такого не роблять.

«Спочатку мучуся
над роботою,
а потім кайфую, мрію»
■ Ви живете за «чорним календарем»: працюєте без вихідних і свят,
починаєте малювати ще
зі сходом сонця. Звідки у
вас з’являються сили та
натхнення о 5-й годині
ранку?
— Так, я живу по чорному календарю, свят у
мене немає. Я дуже люблю
бути в Києві, коли вихідні

❙ Іван Марчук.
❙ Фото з Юрія КУХАРЧУКА.

Іван Марчук:
голодний
Знаний у світі художник — про те, як створює
на полотні романи, новели, за якими можна писати
книжки, як дружить із воронами і хоче мати ученицю
дні, тому що мало людей,
мало машин, всюди можна
ходити вільно і не дихати
газами. Я придбав квартиру на березі Дніпра і з віконечка дивлюся туди на схід
сонця, воно мене вже о 4-й
ранку будить.
Це не так натхнення, як
обов’язок. Я ненаситний. Я
хочу бачити дуже багато. А
щоб бачити — треба зробити. Спочатку я мучуся над
роботою, а потім кайфую,
мрію. То така ідилія, медитація.
От це сонце (показує
черговий пейзаж) — зима
надворі, а я дивлюся на
свою картину і думаю:
«Боже-е, яке сонце, аж хочеться піти у воду скупатися». У мене всі пейзажі медіативні. Це терапія.
Фізіотерапія. Тому я страшенно боляче, з плачем
розлучаюся з усіма картинами. Зараз треба ввійти в нормальний ритм, бо
все-таки вже трошки притупляється цей азарт. Ненаситність є, а робити не
хочеться. Поки я не хочу
малювати, а хочу бачити.
Якби я зараз тут підготував кілька учениць, щоб
вони мені малювали, а я
тільки поправляв, дивився і підписувався потім!
(Сміється). Але учнів у
мене нема, якщо будуть —
то тільки учениці. Бо це —
естетика: дивитися на гарну панночку.
■ Чи продовжується
ваше спілкування з воронами, зараз вони впливають на ваше натхнення?
— Моє дитинство пройшло з птахами. Я був
страшним
шибеником.
Тоді був ворогом ворін.
Сьогодні заходжу в парк
Шевченка і проходжуся
біля муру, щоб вони побачили мене, бо я їх на тому
мурі вже приручив. Бачу,
сидить, прилетів. Спершу

прилетів він, я йому дав
ковбаски. А вони тільки
ковбасу в мене їдять. Він
узяв, покусав два кусочки,
закаркав. Я вже знаю те все
— не прилітає, ще закаркав — не прилітає, не хотів
їсти, а полетів за нею. Я дочекався, але він її не знайшов.
А раніше було так, що я
кладу їжу, а тут як тут вона
з’являється. Якщо людей
нема близько, вона з руки
в мене бере. А він стоїть, я
йому під ноги підсуваю —
з руки не візьме, а як висипав, то бере, і такий гордий, чуба такого має. Одного разу прилетіла вона і
тут же прилітає він. Вона
швидше з’їла свою порцію,
а він подивився, напхав до
рота, вона розтулила рота,
і він впихнув свого дзьоба в
неї. Такого чуда я не бачив.
Розумієте, як дбає! Буває,
сідаю я на лавці, вони мене
бачать і сідають коло мене
на лавку. І це та сама пара
вже роками. Вони мають у
парку гніздо, таке паршиве, маленьке. Як вони там
поміщаються?
Якось мале вилетіло на
лавочку. Вона набрала в
рот, воно відкрило писок,
вона йому сунула. Я годую
їх зранку, буває, що ввечері, інколи — в обід. І вже
виробився, як у мами до дітей, обов’язок, так і в мене
обов’язок — у мене є ворони. Якщо, не дай Бог, забуду щось покласти до кишені, то обминаю, не йду
на територію, щоб вони
мене не побачили, щоб не
образилися.
Ворони
не
дають
натхнення, вони мене заспокоюють. Це просто
якесь відчуття обов’язку.
І це обов’язок, який для
мене дуже милий, дуже
добрий, дуже приємний.
Оскільки я живу все життя відлюдником, то мені

таке спілкування важливе. Мене ворони більше
люблять, як люди. От іде
чоловік, дивиться і каже:
«Іване Степановичу, ну те,
що люди вас люблять, — це
зрозуміло, а чому так ворони вас люблять?». Я кажу:
«Може, більше, як люди».
Хоч, коли я вийду на вулицю, не пройду вже ніде,
щоб люди мною не помилувалися, що я є, вітаються, просяться сфотографуватися.

«Моїх картин тільки
нема в Антарктиді»
■ Ви написали близько п’яти тисяч картин. Колись безлисте дерево надихнуло вас намалювати
пейзаж та створити новий
стиль — пльонтанізм. Що
спонукало переходити до
інших стилів?
— Я працював у стилі
«Голос моєї душі» з 1965-го
по 1972 рік, тобто сім років,
і того стало замало. Я був би
не я, розумієте, я постійно
голодний на новизну, на
пошуки. Вийшло так, що
«Голос моєї душі» — це як
стовбур дерева, з того все
почалося. От росте тоненьке дерево вверх. І як воно
росте — пускає гілочки.
Першою гілочкою був
«Пейзаж» iз технологією
пльонтанізму, друга гілочка — «Цвітіння» (реальні квіти, видумані, фантастичні), третя гілочка —
«Кольорові прелюдії» — це
ритм, колір, гармонія, форма. Далі був «Портрет»,
потім — «Нові експресії»
— це 500 робіт, я зробив їх
ще у Нью-Йорку. Це вже
цілий альбом великий. І
там же, у Нью-Йорку, я породив новий натюрморт.
Я всі жанри перепробував, але натюрморту не
любив ніколи. Був окремо цикл «Шевченкіана»
— 42 картини. Далі пішов
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ністом художник не був,
якщо живеш на такій землі, як українська, не можна її не увіковічити так,
як ти можеш це зробити.
Я казав, дайте мені 1000
років, і я розмалюю небо.
Там, де я буваю, на землі,
щоб усе це створити та ще
й такою технікою, то це
як мінімум тиждень одну
картину, а я зробив десь
від 4500 до 5000 різного
калібру.

«Біографія в мене росла
паралельно з життям»

❙ Із циклу «Голос моєї душі» (ранній період).

Я постійно
на новизну

❙ «Скажи мені правду». 1997 р.
9-й Марчук, але виходить
11-й — «Виходять мрії з берегів», потім пішла гілочка, над якою я зараз працюю, — це «Погляд у безмежність». І так дерево
росте. Я ще маю що робити, але мені вже трохи не
хочеться, бо я вже наробив багацько. Моїх картин тільки нема в Антарктиді, а так вони в мене на
всіх п’яти континентах є.
Я думав, чи в Африці є. І
згадав, що в 70-х роках у
Москві в мого колеги-журналіста я залишив кілька
робіт, і до нього приходили
представники з посольства
Єгипту.
Коли я жив в Америці,
думав, що повернуся в Україну. Бо я сформувався на
цій українській землі і тут
маю лишити своє міцне
коріння. Але я не мав права сюди приїздити. Я повинен був знати, що тут,
на цій землі, ніколи нічого
не буде, бо зіпсуюють, продадуть і так далі. Але тягнуло, і от я приїхав сюди.
В Америці я не робив пейзажів. Земля австралійсь-

ка, американська, канадська чудова, чиста, файна,
але не моя.
■ Не надихали американські краєвиди?
— Не тому, що не було
мотивів, а фарб не було.
Коли приїхав сюди, зайшов якось у магазин
мистецтва (колись був такий на Хрещатику ) і бачу
— там тюбики лежать з
фарбою, написано «Акрил», а я акрилом працюю і в Америці освоював акрил, але там не було
такої, як мені треба. А на
тюбику телефон і адреса.
Я їду туди — Чернігівське метро, там виробляють
ці фарби. Це вперше в Україні людина взялася робити фарби. Жіночка сама
хімік, Танею звати. Я пішов до неї, як взяв той тюбик, як видавив, дивлюся:
щось дуже потрібне мені,
щось дуже підходить. Цівочку, нитку витягнув і
кажу: «Тань, кілька тюбиків дайте і при таких умовах спробую».
Відтоді Таня є співавтором усіх моїх пейзажів.

Якби не вона, то в мене б
тих пейзажів не було, то
специфічна техніка. Інші
всі фарби давали ниточку,
яка не дає рельєфу. А саме
через рельєф виходить
ефект світіння, вібрація,
дає мацьопкі тіні. Я зробив багато виставок пейзажу тільки на базі її фарбів.
Оцей 10-й цикл я малюю
американськими фарбами, колись прийшло кілька ящиків. Є тут акрил,
але трішки гірший, ніж iз
Америки, яким я там працював. До кожної технології потрібен відповідний інструмент і певна технологія фарб, які піддаються
під те, що ти хочеш.
■ До важливих фарб ще
щось додаєте особливе?
— Колись, як ще вчився в інституті, на художню практику ми поїхали в
Карпати. Йдем ми на етюди. Вже хлопці сідають, а
я їм кажу, що це ще не той
мотив. Пішли за поворот.
Знов кажу: «Ой, хлопчики, то ще не той». «Йди,
Іване, під три чорти, ми сідаємо і малюємо», — відповіли вони, а я пішов шукати ідеальний мотив. Зараз мене вивези із закритими очима на землю, і
я навколо себе намалюю
ідеальні мотиви. Це вміння бачити красу ні в чому.
«Та Боже! — кажуть мені
про одну з моїх картин, —
я щодня ходжу біля того
горбочка і ніколи не дивлюся на нього», а на картину дивиться і не може
відірватися.
У мене одна називається «Народились, виросли,
пішли». То там плачуть
жінки. І не раз мені доводилося втихомирювати.
«Івасю, — кажуть на виставці, — йди, в тому залі
жінка плаче». Приходжу,
приголубив її. Щем підходить людям до горла. У
Польщі плакали, в Литві
плакали, коли дивилися
на цю картину. А ще назва і тема: опустіння наших
сіл, молоді пташки повідлітали. Яким би модер-

■ Чи є серед циклів ваших картин той, яким ви
задоволені найбільше?
Який зараз найбільше відповідає вашому душевному станові?
— Найбільше відповідає «Голос моєї душі» —
сам стовбур. А з гілочок...
Ну розумієте, якщо це я
породив, то не хочеться нікого ображати. Зараз домінує в мене 10-й Марчук та
пейзаж, бо це зовсім протилежний ритм, а між ними
— всі інші. Тому що найбільше я зробив картин у
циклі «Голос моєї душі» і
«Пейзаж», найменше зробив натюрмортів та портретів. Бо всього, чого міг, я
в тих жанрах досягнув. А я
люблю фантазувати. Портрет — це ремесло, і я сягнув його, а далі нема куди.
Я спробував, на що
руки здатні. І згадував,
коли в мене була виставка у 1985 році в Українському домі, там було 285
робіт — цілий лабіринт,
я ходив між тим лабіринтом. Є така поговірка українська: «Життя іде, а
біографія стоїть». І коли
я ходив між цим лабірин-

ціоналістом. Навіть якщо
малюю традиційний пейзаж, а всі художники малюють пейзажі, то я намалюваав його так, як ніхто не робить. Якщо портрет — це теж традиційний
жанр, то я зробив все, що
міг, і далі нема фантазії.
Я взагалі не люблю,
коли мені починають говорити, що те ти в того взяв, а
те в іншого. Є такі мистецтвознавці, навіть один художник. Подивився на мої
картини і каже: «Боже-е,
як ти багато читаєш!». Я
кажу: «А чому ти так думаєш?» — «А звідки ти те
береш?» А я кажу, що це
я пишу на полотні романи, новели, по яких можна писати книжки. Я даю
письменникам матеріал.
І радянські мистецтвознавці дійсно не знали, що
писати. По-перше, я був заборонений, то вони не поспішали про мене писати, а
коли пишуть, то шукають,
на кого можна обпертися.
Мені називають десятки
імен художників. А я виріс на граніті. Я виріс там,
де ніщо не проростає, а я
проріс, просто проріс невідомо звідки — просто з
граніту. Так я взявся, що
не можна ніяких аналогій і ні з ким провести. У
мистецтві завжди всі малюють пензлем і фарбою,
але є такий-от момент, як
спрямування мистецтва
— звідки воно, що воно і
так далі. Були такі винятки в мистецтві, що дійсно
виходять із чогось і потім
знаходять. Я теж грамоту
мав, писав, як усі, вчився
у вчителів своїх. Але я шукав себе, свою дорогу, щоб
ніде ніщо не пльонталося в

«Я виріс там, де ніщо не проростає,
а я проріс, просто проріс невідомо звідки
— просто з граніту. Так я взявся, що не
можна ніяких аналогій ні з ким провести».
том, я побачив, як біографія в мене росла паралельно з життям. Скільки зроблено, бо так не порахуєш
свої роки, а як подивишся, що ти зробив, ти бачиш наслідки своєї біографії. Якщо ти нічого не робиш, то біографія стоїть.
Як художник я хотів би
звалити на себе ще щось.
Але природа на одного не
звалює все. Вже є те, що
я досягнув, можна тільки
повторюватися. Пейзажі
я роблю різні, тільки що
техніка одна. В абстракції
я вже досягнув вершини.
А хочеться ще десь звернути — вліво, вправо, вверх,
вниз, якийсь вибрик зробити. Як виставляю якісь
нові роботи, бувало, приходять люди, запитують:
«А чия це виставка?» —
«Як чия? То ж Марчук» —
«Як Марчук? Так він же
не такий». А одного разу
приходять якось жіночки
і кажуть: «Ой, а де ваші
квіти?». А я кажу: «Та
зів’яли вже давно, вони
вже відійшли в історію».
■ Ви казали, мистецтвознавці не знають, що про
вас писати, щось вигадують, а ви просто з’явилися
та не визнаєте жодних традицій у мистецтві...
— Я дійсно не є тради-

мене під ногами.
■ Однак, чи маєте взірець серед вітчизняних та
зарубіжних художників
минулих століть? Якщо
взірця немає, то чи є улюблений художник серед класиків зарубіжного образотворчого мистецтва?
— Любив страшно Леже
— це французький художник. У мене дуже багато є
таких художників, особливо в Україні. Коли я їздив iз
Нью-Йорка сюди, а я щороку приїздив, мені казали:
«Чому ти туди їдеш?». А я
відповідав: «Їду зустрітися
зі справжнім мистецтвом».
В Україні дуже багато талантів. Але мої улюблені
художники — Медвідь,
який iще живе, ми разом
училися, Минько, якого
вже нема, ми разом вчилися. Це унікальні художники, вони просто аристократи духу, не подібні один
до одного. Це я беру тільки
індивідуальності. Також
Гонтаров, Стецько. Гонтаров цілу школу створив у
Харкові. А дух Гоголя як
він передавав! Навіть у Бережанах є Шуляк — світовий художник.
Тому що Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр
землі. Тільки вони тут не
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проростають, вони тут непотрібні. І це беру не лише
мистецтво. Це і наука, і
культура. Особливо в науці наші учні всі отримують перші місця на різних
міжнародних змаганнях,
особливо математики й фізики. Бо ґрунт цей благодатний, а нема кому використовувати. Його, як
квітку, треба поливати.
Тобто держава має поливати, запотребувати, дати
роботу, бо такі уми роблять обличчя країни.
Держава може тільки посприяти і виконувати свої політичні та економічні функції, а людям
дай можливість розвиватися повністю, розвивати
талант. Бо талант дається
від Бога, і Бог зобов’язує
цей талант сповна віддати людству. І якщо цей талант потрапив на поганий
ґрунт, на якому ти не проростаєш, ти мусиш шукати той ґрунт, проростати,
і віддаси те, що тобі дав
Бог, що належить людству. Переважно нема людини, яка поїхала в той
світ і якось не проросла.
Якщо ти сильний, особливо в науці, винахідник, то
там тебе на розрив будуть
брати, а тут...

«У країні панує злоба
і заздрість»
■ Ви жили в Австралії,
Канаді, США. Чого варто повчитися українцям у
жителів цих країн?
— Перш за все, я там
навчився порядку, чистоти в головах і на землі.
Треба перейняти культуру та інтелігентність, повагу один до одного, а чого
в нас дійсно бракує — це
культури побутової, тобто ведення всього обійстя і
поводження всюди: і з чимось, і з кимось.
Я ніколи, живучи там,
не знав, що таке негативні емоції, всюди, куди я не
піду, позитив. Я не бачив,
щоб хтось комусь заздрив,
я не бачив, щоб без причини тебе хтось образив.
Це там працюють закони і порядок. Закони
країни, в якій навчилися жити за законом. У нас
теж є закони, але ніхто їх
не дотримується. У нас у
головах твориться якесь
цунамі. Як українці хочуть мати державу, якщо
вони одне одного з’їдають?
Добрі люди не пропустять
мене, щоб не привітатись,
гарного слова не сказати,
але в цілому в країні панує
злоба і заздрість.
■ У вас є власний рецепт того, як не втрачати
смак до життя і не вбити в
собі людину?
— Щоб не вбивати в
собі людину, трба мати
велику тягу до творчості.
Коли вона є, коли ти твориш — ти живеш. І всюди
сіяти навколо себе добро,
тепло, радість, вселенську любов до всього — від
комашки до людини і до
всього, що ти бачиш: до
неба, до сонця, до землі.
Все треба любити, не мати
зла ні до чого і ні на кого.
Коли ти виділяєш тільки
добро, воно тобі віддається. З якогось боку воно до
тебе торкнеться і буде освіжати тобі життя та допомагати жити. Люди,
спішіть робити добро! ■
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СІЧневі клопоти влiтку
На Херсонщині з’явиться четвертий парк національного значення

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛИПНЯ 2017

■ ЖЕРТВА СЛАВИ

Бріт, не плач
Брітні Спірс довелося
скасувати всі зустрічі
в Ізраїлі через надмірну
увагу фанів
Аліса КВАЧ
Усе-таки слава — досить обтяжлива річ. Багато зірок постійно маскуються, одягаючись якнайпростіше і полюбляючи темні окуляри, щоб хоч
трішки на людях побути «простими смертними».
А от американській поп-діві Брітні Спірс, яка
днями вперше у своїй співочій кар’єрі відвідала з
концертом Ізраїль, і це не допомогло. Наївна зірка приїхала до Єрусалима на день раніше свого
виступу, щоб прогулятися містом, побачити святині, зустрітися з відомими людьми. Однак уже
перша спроба навідатися до знаменитої Стіни
Плачу завершилася скандалом.
Брітні впізнали, і натовп фанів кинувся до зірки, намагаючись зробити селфі на її фоні або хоча б
доторкнутися. Особиста охорона співачки не змогла
впоратися з таким натиском, тож на підмогу викликали підрозділ поліції, довелося очепити весь район
святині й зробити коридор, щоб вивести співачку до

❙ Брітні
❙ Спірс.

авто. Це, у свою чергу, не сподобалося іншим паломникам, які знати не знали, хто
така Брітні Спірс, а тому були обурені,
що їх не пускають до Стіни Плачу і їм
доводиться чекати.
Сама ж співачка після цього інциденту закрилася в номері й більше нікуди до самого концерту
носа не показувала. Вона навіть
скасувала заплановану вечерю
із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху,
а також візит до онкохворих дітей.
До речі, через концерт Брітні Спірс була
змінена і дата праймеріс ізраїльської партії
Авода. Початково було заплановано вибори на 3 липня, але коли лідер партії Амір
Перец дізнався, що саме в цей
день виступатиме Спірс, вирішив
перенести їх на 4-те. За його словами, партія не змогла б забезпечити достатню охорону свого заходу, оскільки всі правоохоронці будуть задіяні на охороні порядку під час концерту. До того ж у Тель-Авіві, де
в парку Яркон відбувався концерт, у цей день
були можливі пробки, що завадило б партійцям добратися до виборчих дільниць.
Сам же концерт відбувся з величезним успіхом і без інцидентів. Але Брітні Спірс з’явилася
лише на сцені і після концерту швиденько залишила парк Яркон. Як кажуть, від гріха подалі. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №83

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 10 до 16 липня
Овен (21.03—20.04). Упродовж мiсяця
ви багато працювали, тож дивіденди цих зусиль побачите вже скоро. Особливо це стосується тих, хто працював самостiйно, а не під
чиїмось керівництвом.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Телець (21.04—21.05). У вас є звичка називати речі своїми іменами й не соромитися у
висловах. Це призводить до сварок не тільки з
начальством, а й iз колективом, що багато в чому
гальмує цілком реальні перспективи розвитку.
Дні: спр. — 16; неспр. — немає.
Близнюки (22.05—21). Вам як ніколи
щаститиме з грошима, навіть лотереї чи азартні ігри можуть принести чималий прибуток.
Витрачаючи грошi, слiдкуйте, щоб покупки
були корисними.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Рак (22.06—23.07). Життя буде насиченим, навіть «битиме через край». Вам доведеться розриватися між бажаннями коханої
людини і наказами керiвництва.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). Не дивуйтеся, що
ваш безладний спосіб життя несе в сім’ю розлад і призводить до скандалів. Ваша неорганізованість заважатиме розвиватися, а здоров’я
погiршуватиметься.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Діва (24.08—23.09). У декого з вас можлива подія, пов’язана з появою у вашому життi
нової людини. Це можуть бути як нові романтичні стосунки, так і укладення шлюбу або народження дитини.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Терези (24.09—23.10). Ті пари, які зустрічаються давно, вирішать оформити свої стосунки. Дехто, навпаки, може розлучитися зі своїми
половинками. Причому в цьому не останню роль
вiдіграють родичі або близькі друзі.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви отримаєте
неприємну звістку, здатну зіпсувати ваше подальше сімейне життя. Якщо раніше ви підозрювали партнера в нещирості, то тепер ці підозри підтвердяться.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

Стрілець (23.11—21.12). Цього тижня
очiкується наполеглива праця, яка часто видаватиметься невдячною. З’явиться відчуття
марної роботи, коли ви тупцюєте на місці.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01). Через вашу
постійну відсутність виникатимуть проблеми,
з боку коханої людини проявляться ревнощі до
вашої роботи. Цей період потрібно буде стiйко
пережити.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Водолій (21.01—19.02). Незабаром ви
зрозумієте, що ваші зусилля не були марними. Це можна буде відчути не тільки за відгуками начальства, а й зi збільшення ваших
доходів. Можливо, ви отримаєте перспективну посаду.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Риби (20.02—20.03). У вас з’явиться
можливiсть вiдкрити власну справу, здатну завжди підстрахувати вас. Представники
творчих професiй отримають шанс заявити
про себе.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

■ ПОГОДА
8—9 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +20...+22.
Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +20...+22.
Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +21...+23.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +22...+24.
6 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-25 градусiв, у районi Приморського —
19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. Трускавець: уночi +9...11, удень
+19...+21. Моршин: уночi +10...+12, удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+8…+13
+19…+24
00…00
+8…+13
+19…+24

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+8…+13
00…00
+19…+24
+8…+13
+19…+24

00…00
+8…+13
00…00
+19…+24
+8…+13
+19…+24

+8…+13
00…00
00…00
+19…+24
+8…+13
+19…+24

Південь +13…+18
00…00
Інформація
+22…+27
00…00
надана
+13…+18 Гідрометцентром
+22…+27
України.
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По горизонталі:
1. Зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії. 5. Наказний
гетьман Війська Запорозького, голова Козацької держави в Лівобережній Україні, один із головних героїв
роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада». 8. Широкий ремінь зі шкіри або міцної тканини, який пристосовують для полегшення перенесення вантажів. 9. Іспанський футбольний клуб із однойменного міста. 10.
Ім’я голлівудського комедійного актора, зірки фільмів «Роман з каменем» та «Близнюки». 11. Солодкий алкогольний напій. 12. Марка
українського літака. 15. Позивний
вінницького волонтера і бійця Андрія Сарвіри, про якого «УМ» свого часу багато писала. 16. Зовнішній хрящоподібний шар кістки. 18.
Дванадцята літера грецької абетки,
якою у фізиці позначають коефіцієнт
тертя. 19. Річка на Кавказі. 20. Гостра частина ножа, бритви чи меча.
24. Ступінь популярності політиків.
25. Одна з сестер Тараса Шевченка. 26. Головний герой поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». 27. Річка на межі Америки й Канади, відома найбільшим у світі водоспадом.
По вертикалі:
1. Один із основних інгредієнтів
для виготовлення пива. 2. Інвентар.

3. Великий казахський поет. 4. Тонка
прозора шовкова тканина, популярна серед модниць у XVIII-XIX століттях. 5. Льотчиця, яку Юлія Тимошенко свого часу поставила першим номером виборчого списку свого блоку. 6. Агентурна кличка Володимира
Путіна в Ленінградському УКДБ. 7.
Несподіване вирішення проблеми.
13. Точка, рівновіддалена від кінців
відрізка. 14. Психологічний стан, що
супроводжується неконтрольованим
вихлюпом емоцій. 15. Історична область Ізраїля. 17. Сорт тютюну. 21.
Немилість. 22. Капсула, у якій зберігалася голка зі смертю Кощія. 23.
Кришка, що прикриває вхід у льох.
Кросворд №79
від 30 червня—1 липня

■ ПРИКОЛИ
Перед кафе стоїть автомобіль,
за кермом дрімає водій. Раптом до
машини підбігає якийсь чоловік і
простягує йому конверт.
— Негайно передайте цей лист
господарю.
Водій відніс листа господарю,
який сидів у кафе. Той розкрив конверт і прочитав: «Якщо вдасться —
все буде відмінно, якщо не вдасться
— нічого не поробиш».
— Що це означає?
Водій прочитав записку і вибіг
на вулицю. Через хвилину повернувся.
— Вдалося!
— Що вдалося?
— Викрасти нашу машину.
***

Уночі у двері сільського лікаря
лунає гучний стукіт. Лікар підходить
до дверей і крізь сон запитує:
— Хто там?
— Скільки ви берете за відвідування хворого на хуторі, приблизно
за сім кілометрів звідси?
— 15 доларів.
— Дуже добре, поїхали.
Лікар одягається, виводить
машину з гаража і разом із нічним
відвідувачем їде до хутора. Коли
вони приїхали, відвідувач дістає 15
доларів і простягає лікарю:
— Ось ваші гроші.
— А де хворий?
— Хворого немає. Просто, я в
цій дірі вночі скільки не намагався,
так і не зміг знайти таксі.
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