Пенсійна реформа — перегнати,
не наздоганяючи

Дорога ти
наша школо!

Матеріальне становище
пенсіонера не
залежатиме від доброї
волі високопосадовців

До початку навчання
батькам школяра
доведеться викласти від
2,5 до 5,5 тисячi гривень
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Замість
«Нюрнберга»
— на пляж
Заборонена в Україні КПУ продовжує свою діяльність?
» стор.
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Залишившись без
Суперліги, віце-чемпіон
України шукатиме
єврокубкового щастя
в другому за силою
клубному турнірі
континенту

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,57 грн.
1 € = 29,95 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

2

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРПНЯ 2017

ІнФорУМ

«Зараз спостережні бази місії ОБСЄ працюють у Стаханові, Дебальцевому,
Горлівці та в інших непідконтрольних районах. Найближчим часом ми плануємо
відкрити базу повторно в Станиці Луганській. Остання передова патрульна база,
яку ми відкрили, розташована у Попасній Луганської області».

Олександр Хуг
перший заступник глави місії
ОБСЄ в Україні

■ ВІДЛУННЯ

■ НА ФРОНТІ

Раз, два, три —
терористом будеш ти

Дуга неспокою
під обстрілом

В анексованому Криму арештували 25-річного
мешканця України за звинуваченням у диверсійній
діяльності
Ірина КИРПА
Окупаційна влада
Криму штампує одну
за одною брудні шпигунські історії за участю громадян України.
На цей раз «терористом» виявився мешканець Харківської області, колишній учасник
АТО на Донбасі. Солдат
Геннадій Лимешко став
уже дванадцятим за рахунком чоловіком, якого співробітники ФСБ
звинувачують у тероризмі. Хлопцю з простої української родини російські спецслужби «шиють» те, що він
нібито отримав завдання від СБУ пошкодити
електричну опору біля
міста Судак, а також
організувати гірський
обвал на дорозі Судак—Новий Світ та підпалити ліс біля селища Рибальське. У сумці затриманого буцімто
знайшли бойову гранату, дві тротилові шашки та ручну пилку, а в
кишені — паспорт громадянина України.
На камеру жорстоко побитий затриманий
підтверджує, що збирався підірвати лінію
електромереж, а також
зруйнувати гірську дорогу в Криму. Окупаційний суд Сімферополя заарештував Лимешка на два місяці.
— Подібні фейкові новини необхідні
російським спецслужбам для того, щоб залякати населення Криму, — каже речник
прес-служби СБУ Олена Гітлянська. — На
півострові все частіше
люди відверто виказують своє невдоволення владою, тому страх
став останнім аргументом російських окупантів.
Затриманого в Криму Геннадія Лимешка
швидко впізнали в українській армії, адже
впродовж півроку він
був контрактником одного з підрозділів сухопутних військ, звідки
його звільнили за порушення дисципліни.

Окупанти інтенсивніше обстрілюють позиції ЗСУ з важкої
зброї і гатять по мирних кварталах під час отримання
«гуманітарки» цивільними
Іван БОЙКО

❙ Жорстоко побитий арештант погодився на камеру
❙ з усіма звинуваченнями.
Його товариш Олександр Волков, з яким
він разом служив в одному з добровольчих
батальйонів АТО, дуже
добре охарактеризував
Лимешка. Розповів,
що той був сумлінним
солдатом, якого просто
підставили. А ось мати
Геннадія, котра не бачила сина впродовж декількох місяців, узагалі не розуміє, як він
опинився в Криму, та
ні в яку диверсію не вірить.
— Син нещодавно
одружився, має маленьку дитину, навіщо йому
нариватися на проблеми? — обурюється Римма Лимешко. — На
опублікованому відео
чітко видно, що електроопора зроблена з бетону, а на фотографіях
ФСБ фігурує зовсім інший стовп, із деревини.
Історія з «кримськими диверсантами»
почалася ще з Євгенія
Панова, якого також
захопили на півострові
правоохоронці Росії.
Пізніше він розповів
адвокатам, що його жорстоко катували та били,
щоб він дав необхідні
свідчення.
— Цей чоловік просто обмовив себе, щоб
урятувати своє життя,
— розповіла адвокат
Ольга Дінзе. — Його
підвішували на кайданках, катували електричним струмом, тому
всі його руки та ноги у
страшних опіках.
На те, що всі затримання «диверсантів»
у Криму мають фейко-

вий характер, вказує
ціла низка незаперечних фактів. Подробиці всіх затримань — немов списані з енкаведистської методички
старого зразка.
— Якби представники спецслужб України
дійсно захотіли здійснити диверсію, то її б
провели без слідів i такого галасу, — розповідає екс-керівник служби зовнішньої розвідки
Микола Маломуж. —
Те, що показують співробітники ФСБ у Криму, — швидше, нагадує подіїї Першої або
Другої світової війни,
коли партизани підривали лінію електропередач або підпалювали хати. Зараз ситуація інша, і створювати
проблеми своїм же громадянам, які живуть на
тимчасово окупованих
Росією територіях, Україна просто не зацікавлена.
На думку аналітиків, Росія свідомо
штампує інформаційні бомби масового ураження, мета яких —
довести стурбованому
тероризмом світу, що
це не Росія, а Україна є посібником терористів. Однак звалити
свої проблеми з хворої
голови на здорову — досить складне завдання.
Адже правоохоронні
органи України зібрали достатньо доказів
того, що «терористом»
у Криму завтра може
стати будь-хто, у кого є
в кишенi український
паспорт. ■

За тиждень до Дня незалежності України ворог усе більше загострює ситуацію на
східному фронті, збільшуючи інтенсивність обстрілів і калібр важкого озброєння. Зокрема, на маріупольському напрямку окупанти знову гатять по позиціях ЗСУ
з «Градів». При цьому ворог активізувався
одразу в двох місцях.
«Противник повернувся до тактики активного застосування важкого озброєння.
У Старогнатівці пізно ввечері в середу відбувся комплексний 50-хвилинний ворожий
обстріл, під час якого бойовики одночасно
застосовували міномети, танк і 152-мм гармати. При цьому з вищезгаданого озброєння було випущено понад 40 боєприпасів. У
Водяному вранці українські позиції обстрiляли вiдразу з двох різних майданчиків.
Противник застосовував 122-мм гармати
і реактивні установки «Град-П». У Павлополі та Чермалику серед дня відбулися мінометні обстріли. Ще один обстріл стався в
Мар’їнці», — зазначив речник Міноборони
з питань АТО Олександр Мотузяник.
Зауважимо, що на луганському напрямку зафіксовано лише один мінометний обстріл (головною «гарячою точкою» тут є
Новоолександрівка), тоді як на донецькому бойові дії тривають по всьому фронту,
але близько половини ворожих обстрілів
припадає на Авдіївку.
«Неспокійно й на Світлодарській дузі,
по всьому горлівському периметру, позиції «Шахта Бутовка», Невельському», —
додає полковник Мотузяник. Упродовж
минулої доби відбулося 35 ворожих обстрілів (iз них — 12 iз важкого озброєння), у протистоянні з окупантами загинув
один захисник України, ще четверо отримали поранення. До речі, селище Зайцеве
неподалік окупованої Горлівки терористи «ДНР» обстріляли з гранатометів саме
в той момент, коли мирним мешканцям
роздавали гуманітарну допомогу від місії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Як відомо, дорослі — то
великі діти, тож ігор від народженя й упродовж усього
життя мало хто з нас цурався. Очевидно, цю нашу слабкість і врахував начальник
Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх
справ України Владислав
Криклій, презентувавши корисну новинку для водіїв.
Він запросив усіх охочих потренуватися онлайн
та пройти тест на отримання водійського посвідчення,
а потім написав у «Фейсбуцi»: «Можливістю перевірити свої знання за перший

❙ Наслідки обстрілу мирних кварталів
❙ селища Зацеве.
Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Як повідомляє прес-служба 128-ї
гірсько-піхотної бригади ЗСУ, українська сторона заздалегідь мала домовленості про повне припинення вогню на час надання гуманітарної допомоги, утім ворог
цинічно її порушив. У результаті обстрілу виникла пожежа в мирному кварталі.
«Розуміючи загрозу для життя та здоров’я
представників місії МКЧХ, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Втрат серед військових i мирних мешканців вдалося уникнути», — йдеться у повідомленні. ■

■ ДО РЕЧІ
Спостережна місія ОБСЄ відкриє нові патрульні
бази в зоні АТО. Як повідомив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, зараз на сході
працюють понад півтисячі спостерігачів по обидва
боки лінії фронту.
За його словами, у світлий час доби спостерігачі здійснюватимуть патрулювання в цьому районі
вздовж лінії зіткнення пішим способом або на автомобілях. У нічний час перебуватимуть на базі й здійснюватимуть моніторинг звідти. При цьому маршрути
спостереження місії пролягають до кордону з Російською Федерацією.

■ ТЕСТИ

Сам собі інспектор
Водії відтепер можуть самі
контролювати свої знання з правил
дорожнього руху
місяць роботи онлайн-тестів iз правил дорожнього
руху наразі скористалися
16 384 користувачі. Загальна кількість спроб скласти
тест — 215 762, iз них кількість складених іспитів без

помилок — 10 703».
Пан Криклій наголосив,
що пройти тест на знання ПДР можна всюди, де є
iнтернет. Більше того, кількість спроб необмежена й
усе це безплатно. ■

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

15,5 млрд.

1,9 млрд.

408,2 тис.

першокласників

95%

позичальників банків-

першого вересня цьобанкрутів
го року переступлять
не хочуть погашати кредити, інпоріг школи, заявила міністр освіти й науки України формує прес-служба Фонду гарантування. Нагривень
доларів
сплатили держкомпанії до держбюджету Украї- — такий дефіцит зовнішньої торгівлі Украї- Лілія Гриневич. Найбільше їх буде в Дніпропетровсь- віть ті споживачі, які справно виконували свої
ни в 2016 році, такі дані нещодавно опублікували ни товарами за перше півріччя цього року, кій та Одеській областях i в Києві.
зобов’язання до ліквідації, після ліквідації
повідомляє Держстат України.
«свого» банку перестали їх виконувати.
аналітики Мінекономрозвитку.
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чинних
нардепів
України

не стали авторами жодного з прийнятих законів,
наголошує в своєму досліджені Комітет виборців.
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■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Журналістика як експонат
У селі під Тернополем створюють заклад,
якого немає ще ніде в Україні
Світлана МИЧКО
Парадоксально, але факт — перший в Україні музей журналістики відкриється незабаром у селі Баворів Тернопільського району, за 20 кілометрів
від обласного центру, в приміщенні ...
колишньої колгоспної контори. Його
створенням за особистою ініціативою
зайнявся ветеран місцевої журналісти-

■ НОВИЙ МАРШРУТ

Підвели під
монастир
Туристів водять таємничими
підземеллями василіанів
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Новий туристичний маршрут — «Таємничими підземеллями Василіанського монастиря» — недавно відкрили в Умані.
Тож якщо заїдете в це місто помилуватися красотами дендропарку «Софіївка», не
забудьте додати до своєї подорожі трішки
екстриму і спустіться у ті підземелля.

ки, член НСЖУ, засновник, видавець та
редактор газети «Кременецький вісник
— С» Богдан Свіргун. Як повідомив він
для «УМ», таку ідею виношував давно,
але аж цього року стало можливим втілити її в реальність зусиллями зацікавлених людей. Чому саме в Баворові? За
словами Богдана Івановича, на це є три
причини. Перша — бо він хотів створити щось унікальне і потрібне для рідноПри вході туристів зустрічає монах,
який розповідає про монастир василіанів
— один з освітніх центрів XVIII століття, збудований ще у 1764—1766 роках,
що мав школу на 400 учнів, наголошують «УМ» працівники Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань».
У заповіднику зазначають, що туристи матимуть змогу побачити 250-річні
келії, пройтися коридорами монастиря
та побувати у трапезній і послухати цікаві історії про життя-буття монахів.
Цікавинкою маршруту будуть і катакомби уманських підземель, адже вхід
до них відкривається з підвалу монастиря.
Вам також детально розкажуть про
те, як у 1768 році підземними ходами до
міста потрапили гайдамаки, а ще через
шість років — турки.
До речі, підземелля знайшли ще в
ХІХ столітті. Довго їх досліджували. І
нарешті відкрили для туристів. ■

го села. Друга — там народилися, жили
чи й продовжують проживати зараз ще
близько двох десятків відомих на Тернопільщині журналістів. І третя, дуже
важлива в наших реаліях, — це цілковите розуміння й підтримка з боку місцевої влади.
Музей планують відкрити наприкінці вересня. Його експонати, збір яких
наразі триває, будуть пов’язані як з історією журналістики України і краю в
цілому, так і з окремими місцевими виданнями та особистостями. Як прокоментував для «УМ» голова Тернопільської обласної організації НСЖУ Василь
Тракало, «це чудова особиста ініціатива
одного з членів і ветеранів нашої Спілки, і ми з радістю докладемося до розвитку такого закладу. Журналістика
краю гідна того, щоб її історію зберігати належним чином». ■

❙ У підземеллях Василіанського монастиря
❙ можна побачити багато цікавого.
❙ Фото з «Фейсбука».

Дорога ти наша школо!
До початку навчання батькам школяра
доведеться викласти від 2,5 до 5,5 тисячi
гривень
Доки школярі насолоджуються останніми днями літніх
канікул, батьки активно переймаються їхньою підготовкою
до нового навчального року.
Ринки, супермаркети та спеціалізовані магазини пропонують якнайширший асортимент
розмаїтих шкільних товарів.
Утім, щоб повністю екіпірувати дитину до школи, потрібно
добряче розкошелитися.
Як підрахували аналітики
онлайн-маркету Bigl.ua, в середньому придбання найнеобхідніших шкільних товарів у
цьому році обійдеться батькам
у 2 539 гривень для дівчинки і
2 403 гривні для хлопчика. За
той же набір, але на порядок вищої якості, батькам доведеться
викласти вже 5 520 гривень для
школярок і 5 347 гривень для
школярів. Найбільше коштує
шкільна форма: ціна білої блузки для дівчаток коливається в
межах 200-300 грн., спідничка
коштує в середньому 150-250
грн., сарафанчик — 250-600

грн., жакетик — 300-400 грн.,
спортивний костюм — 300-500
грн., шкільне взуття — 200-500
грн., приблизно стільки ж —
кросівки. За шкільний ранець
чи рюкзак доведеться викласти від 250 до 700 грн. Додаткові
кошти варто передбачити на
різноманітні друковані зошити для практичних робіт iз різних предметів (200-300 грн.), а
в спеціалізованих школах додатково просять придбати і підручники з робочими зошитами.
Це також солідна стаття витрат:
наприклад, комплект із підручника з англійської мови Way
Ahead для 6-го класу і двох робочих зошитів коштує 547 грн.
Як стверджують ті ж фахівці
Bigl.ua, цього року найбільше
подорожчали кросівки, шкільні портфелі та рюкзаки. «Так,
якщо в 2016 році середня ціна
спортивного взуття була 383
грн., то в цьому вже 413 грн. Дорожчі й шкільні ранці та рюкзаки — їх середня ціна піднялася
на 40 грн. і тепер становить 306
грн. Дешевшими стали набори
олівців — в 2016 році в середньо-

■ НОВИНИ ПЛЮС
Саакашвілі повернеться
10 вересня
«Я повертаюся до України. Я приїду 10
вересня, буду їхати з Польщі через пункт
пропуску «Краковець» (Львівська обл.)»,
— повідомив Саакашвілі. Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту
пропуску зберуться його прихильники.
«З нами буде багато журналістів, з
нами будуть депутати, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супроводжувати українці, які живуть у Польщі, їх дуже багато...
Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть
на кордон», — додав він. Також Саакашвілі
не виключає, що Україна може екстрадувати його в Грузію. «Якщо Порошенко спробує
мене видати в Грузію — можна так зробити, але це буде свавілля, — це все одно, що
видавати Росії», — зазначив політик.

Яценюк придбав частку
«Espreso.TV»

■ ЦІНА ПИТАННЯ

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
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❙ Зібрати дитину до школи — задоволення не з дешевих.
му вони коштували 64 грн., тепер же їх можна придбати за 56
грн. Загалом же ціна шкільного комплекту порівняно з минулим роком зросла приблизно на
7%», — зазначають вони.
Найдорожче
обходиться
екіпірування першокласників.
Адже навіть якщо дитина змалечку захоплюється малюванням і в домі повно олівців або
щось лишилося у спадок від
старших братиків чи сестричок,
на перше вересня батьки намагаються купити все новеньке,
від бантиків до шкарпеток. Бо
ж «перший раз у перший клас»
запам’ятовується на все життя.
На наступні ж роки можна зекономити на придбанні шкільної
форми чи рюкзака, особливо,
якщо малеча привчена до акуратності та бережливості. А от
взуття зазвичай таки доводить-

ся купувати нове: за нинішньої
гіперактивності школярів мало
хто доношує туфлі чи кросівки
більше сезону. Та й дитяча нога
швидко росте.
Не дивно, що багато батьків
шукають можливості зекономити. І тут помічені цікаві тенденції. Звичні нам ринки поступово втрачають свій статус найдешевшого варіанта, а з ним —
і покупців. Навіть популярний
донедавна Хмельницький ринок здає свої позиції. «Якщо ще
5 років тому в цей час на Хмельницькому ринку було не протовпитися, то зараз ряди напівпорожні. І це не дивно: продавці, щоб хоч щось заробити, так
піднімають ціну, що купувати
стає просто невигідно. Наприклад, ті ж рюкзаки, які в інтернеті можна знайти за 200 грн.,
тут коштують мінімум 300 грн.

Колишній прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк став співвласником телеканала
«Espreso.TV». Така інформація міститься
в Держреєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців. Так, Яценюк значиться у
складі засновників-кінцевих бенефіціарів
компанії «Астра Фінанс», яка є власницею
ТОВ «Голдбері», що, у свою чергу, виступає
власником зазначеного телеканала. Крім
того, у списку кінцевих бенефіціарів «Астра Фінанс» — дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова і дружина
народного депутата Миколи Княжицького
(фракція «Народний фронт») Лариса Княжицька. Як повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, Яценюк придбав корпоративні права телеканала за 3,8 млн. грн.
Нагадаємо, телеканал «Espreso.TV»
створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній
головний редактор тижневика «Комментарии» Вадим Денисенко. ■

Навіть в Одесі на Привозі ціни
дешевші. Та й у супермаркетах,
якщо натрапити на акцію, можна пристойно скупитися за нижчу ціну», — поділилася з «УМ»
Наталка з Хмельницького.
Натомість все більшої популярності набувають інтернет-маркети, зокрема і міжнародні. Лідером низьких цін є
китайський AliЕxpress, де ту
ж блузку, спідничку чи рюкзак можна замовити за 100150 грн. із доставкою. Щоправда, тут є свої ризики: по-перше, замовляти треба заздалегідь, бо товар іде місяць-два, а
по-друге, можна промахнутися з розміром, та й якість не завжди відповідає очікуванню,
а повернути товар і отримати
кошти назад — справа клопітна. Набагато ефективнішими є
оптові групи, які з’являються
у соцмережах і зорієнтовані переважно на українських виробників: адміністратор групи замовляє зі складу партію товару
за оптовими цінами і розсилає
замовникам. Навіть враховуючи вартість пересилання, це дає
можливість отримати річ практично за півціни.
Найбільш
бюджетний
варіант — пошукати білу блузку, спідничку, футболку чи
спортивний костюм у магазинах секонд-хенду. Там їх можна
придбати практично за копійки. Утім до такого кроку батьки
вдаються вкрай рідко: ми звикли, що дітям — усе найкраще,
а тому економимо на всьому —
лише не на них. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ПОЛIТИКА

«Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС,
а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною,
ми його часто в Страсбурзі бачимо і на російських ток-шоу,
де він рве сорочку за окупацію».

■ СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

Хто бiльше
за мою команду?
Наші закони працюють на те, щоб українці
мали роботу і гідне життя!

❙ Фракція Радикальної партії — найбільш ефективна в парламенті.
Олег ЛЯШКО,
народний депутат України, лідер фракції
Радикальної партії
Комітет виборців України, який
обслуговує владу, запустив чергову медіа-провокацію. Мовляв, я та
мій заступник з економіки Віктор
Гласюк — головні «спамери» Верховної Ради, бо ми зареєстрували
найбільше законопроектів: 222 та
196, відповідно. Продажні «експерти» не вірять, що можна розробити
стільки якісних законопроектів.
Наш досвід показує, що можна
не тільки розробити, а й домогтись
прийняття багатьох з них. Подивіться об’єктивну статистику: команда РПЛ — №1 не тільки за внесеними, а й за прийнятими законодавчими ініціативами в розрахунку на
депутата. Якби Рада працювала, як
наша команда, вистачило б 200 депутатів. І бюджетні кошти зекономили б, і порядку було б більше!
Щодо змісту і корисності моїх
і моєї команди законопроектів,
судіть самі. Тут лише деякі наші
ініціативи для розвитку економіки та підвищення рівня життя українців:
— підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі до 3200 грн.
(вже дiє), а наступним кроком — до
5000 грн. на місяць (виборюємо);
— мораторій на продаж сільгоспземель (вже дiє);
— зниження ЄСВ практично наполовину (до 22%) для детінізації
оплати праці й розвитку економіки
(вже дiє);
— 10-річна заборона експорту
необробленого лісу з України для
порятунку екології та розвитку
промисловості (вже дiє);
— 2-разове збільшення вивізного мита на експорт металобрухту, з
10 до 30 євро/т для забезпечення заводів сировиною, армії — технікою
і зброєю, українців — роботою і зарплатою (вже діє);
— здешевлення кредитів, гарантування і страхування для українських виробників через експортно-кредитне агентство (закон
прийнято, на стадiї реалiзацiї урядом);
— привабливі інвестиційні стимули для нових виробництв та науково-дослідницьких центрів через
індустріальні парки (виборюємо);
— модель безкоштовного приєднання до інженерних мереж (електрика, газ, вода, каналізація) для
промисловців, аграріїв, будівельників, підприємців (виборюємо);

— механізм масштабної енергомодернізації для утеплення 100
тис. бюджетних установ (дитячих
садочків, шкіл, лікарень, університетів) без бюджетних капіталовкладень (вже дiє);
— нова система оподаткування газовидобувної індустрії для
розвитку українського газовидобутку і повної відмови від імпорту
природного газу (виборюємо);
— мораторій на перевірки підприємців більшістю контролюючих органів до кінця 2017 року
(вже дiє);
— замороження індексації земельного податку в 2017 році для
промисловості, аграріїв, підприємців (вже дiє);
— зняття поборів з промислових інвестицій — розстрочення на
три роки імпортного ПДВ та скасування імпортних мит при ввезенні виробничого обладнання (виборюємо);
— грошові дотації селянам на
утримання корів (понад 4 000 грн.
на голову) за рахунок 3%-го аграрно-сировинного збору для прискореного відродження українського
тваринництва (виборюємо);
— запровадження 5%-го «офшорного збору» для фінансування
розвитку промисловості та економіки і масштабного створення нових робочих місць (виборюємо);
— скасування 2%-го пенсійного збору з купівлі-продажу валюти
(вже дiє);
— запровадженя єдиного загальнодоступного електронного
переліку об’єктів права комунальної власності для ефективного використання майна територіальних
громад (виборюємо);
— зняття імпортного мита з
електромобілів (вже дiє) і подальше встановлення нульового імпортного ПДВ (виборюємо) для захисту екології, енергонезалежності та
розвитку інновацій;
— спрямування діяльності Нацбанку на сприяння фінансовій стабільності, поміркованим банківським ставкам, економічному зростанню та повній зайнятості населення за зразком США через зміни
до Конституції (виборюємо).
Узагалі, хай продажні «експерти» покажуть: хто більше, ніж я і
моя команда, дбає про розвиток
вітчизняної промисловості, модернізацію національної економіки і
підвищення доходів українців!
Це наше кредо і наша політика:
українцям — роботу і гідне життя! ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Повідомлення, яке днями
лишилося майже непоміченим, викликає чимало питань. Нацагентство з питань
запобігання корупції (НАЗК)
просить суд притягнути до
адміністративної відповідальності лідера заборонених в
Україні комуністів Петра Симоненка. І причиною цьому
є, на жаль, зовсім не та сепаратистська діяльність, яку
невтомно проводить Петро
Миколайович. Власне, сепаратизм, це — парафія СБУ,
а що ж у такому разі хоче
від Симоненка НАЗК? Виявляється, «встановлено низку
порушень при отриманні грошових внесків на підтримку
політичної партії». Цинізм
подібної ситуації просто-таки
занурює у ступор. Про які взагалі грошові внески йдеться?
Про яку підтримку політичної
партії? Якщо КПУ — всупереч
судовому рішенню — продовжує діяти, це не просто скандальна звістка, це привід для
серйозного розслідування. І
провадити його, звичайно ж,
мусить аж ніяк не НАЗК.

Нам би жити, як секретарі
обкомів!
Для тих, хто раптом забув, нагадаємо: діяльність Комуністичної партії України
ЗАБОРОНЕНА. «16 грудня
2015 р. Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом
Міністерства юстиції України
до Комуністичної партії України про заборону її діяльності.
Справа розглядалась за участю
третьої особи — Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини», — передавала
прес-служба суду по гарячих
слідах. Вона ж зазначала: суд
задовольнив позов Мін’юсту в
повному обсязі, заборонивши
діяльність КПУ. А ще раніше
Верховна Рада України офіційно заборонила пропаганду комунізму і нацизму в Україні.
Згідно з прийнятим законом,
уся символіка та пропаганда
нацизму, націонал-соціалізму,
цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні заборонені.
Відверто кажучи, це було
не зовсім те рішення, якого прагнув соціум. Тобто воно
було цілковито правильним та
обґрунтованим усією українською історією, але водночас i
недостатнім та половинчастим. Згадаймо, як ще у 2014
році міністр юстиції Петренко
обіцяв «діяти публічно і в рамках процедури... Ми звернулися в СБУ, щоб там провели
певні розслідування і представили докази, що свідчать про
наявність в діях КПУ ознак
тих чи інших порушень. Тоді
Мін’юст подасть позов до суду.
Моя офіційна позиція, щоб суд
був максимально публічним»,
— говорив він.
Мін’юст і справді подав до
суду на Компартію, і навіть домігся її заборони. Однак процесу за зразком Нюрнберзького,
на якому були б ще раз акцентовані та засуджені всі злочини
комуністичного режиму, українці так і не побачили. Хоча
суспільний запит на подібний
процес був і на початку 1990х, і в 2014-му. Саме тоді Турчинов (на той момент в.о. Пре-

Марія Іонова
народний депутат України

■ ОТАКОЇ!

Замість «Нюрнберга»
— на пляж
Заборонена в Україні КПУ продовжує
свою діяльність?
зидента) і висловлював надію,
що КПУ чекає свій Нюрнберг.
Однак ніякого Нюрнбергу ніхто так i не дочекався.
Усе це було три роки тому.
А в поточному році, йдучи на
канікули, депутати не підтримали запит Юрія Шухевича до
Президента Порошенка щодо
скасування засекречених актів про встановлення пенсійних привілеїв для колишніх
радянських нардепів, перших
секретарів обкомів Компартії і
членів їхнiх сімей. У документі була вимога припинити ці
виплати, які — увага! — тривають і донині.
За таких умов нема чого дивуватися й тим зволіканням iз
перейменуванням проспекту Ватутіна, про яке нещодавно писала «Україна молода».
З декомунізацією, як і з низкою інших перетворень та реформ в Україні, далеко не все
так просто. І величезна провина за це лягає саме на державу.
...Ось так і тече наше життя
— з преференціями для секретарів обкомів забороненої Компартії. Напевно, нас погубить
навіть не корупція. Нас погубить це танго зі сплутаними ногами, коли крок вперед
обертається падінням на паркет. Половинчастість усіх починань — навіть гірше, ніж їх
відсутність, адже остання бодай не веде до тотального розчарування у всіх і вся.

Трилер «Червоні». Другий
сезон
Однак від цих загальних
оцінок повернемося до реальності. Можливо, НАЗК помилилася і їй лише примарилася діяльність КПУ вкупі з партійними внесками? Але от що
зазначає на власному iнтернет-ресурсі «Голос.ua» сам
Петро Симоненко: «Раніше
члени партії, відповідно до
статуту КПУ, офіційно зареєстрованого Мін’юстом, здавали
внески секретарю партосередку, який, у свою чергу, звітував перед райкомом. Далі перший секретар райкому партії,
зібравши внески з усіх первинних організацій, здавав їх
в обкоми партії. Після цього
обком партії через банк перераховував гроші безпосередньо на рахунок партії. Таким
чином, ми виключали можливість приватних банків
наживатися на комісійних,
адже це ті гроші, які люди
добровільно здавали, щоб підтримувати партію (...). Тепер
же кожен партієць повинен
особисто йти на пошту і через
поштові перекази перераховувати гроші на банківський рахунок партії. Ось уявіть собі:
на кожному переказі ці кровопивці отримуватимуть з
добровільних пожертвувань
громадян відсотки «за послуги». А в умовах олігархічного
розгулу злодійського режиму,

встановленого в Україні в результаті збройного перевороту
в лютому 2014 року, для студента і пенсіонера, для кожного працівника — кожна копійка на вагу золота».
У цій цитаті прекрасним
є все. І «збройний переворот
в лютому 2014 року», і те, що
статут КПУ зареєстровано
Мін’юстом (це дійсно так, бо
в реєстрі міністерства від 2017
року досі присутня КПУ), і те,
що Симоненко підтвердив: гроші на Компартію як iшли, так
і продовжують іти. А державні органи України хвилює не
те, що КПУ і досі «жива», а те,
що при її фінансуванні мали
місце деякі порушення. «Що
стосується претензій iз боку
НАЗК, то йдеться про декілька тисяч гривень внесків і пожертвувань, які надійшли на
рахунок КПУ за старою схемою, а не про мільйонні зловживання, як у провладних
партій, які, до того ж, фінансуються за рахунок бюджету», —
додає Симоненко.
Між іншим, якщо вже говорити про процедурну сторону справи, то цікаво, що
Подільський суд, до якого
звернулася НАЗК, відмовився розглядати обвинувачення
Нацагентства, оскільки воно
«територіально не знаходиться в межах юрисдикції Подільського райсуду». Справу було
повернуто в НАЗК, щоб агентство направило його в інший
суд.
І поки НАЗК шукає такий
суд, Петро Симоненко, дуже
стурбований через «кожну
копійку» «студента, пенсіонера та працівника», вояжує Європою, не відмовляючи собі у
задоволенні відвідати, наприклад, Барселону. Саме там його
побачила депутатка Марія Іонова. «Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом... Але шкода, що
цей політик, який ненавидить
Україну, й досі вільно пересувається світом за ненависним
йому українським паспортом»,
— зазначила вона на своєму
«Фейсбуці».
Але те, що Симоненко літав у Барселону, — ще півбіди. Значно гірше, що 5 липня
цього року його «застукала» в
аеропорту Мінська віце-спікер
Ірина Геращенко. За її словами, Симоненко в столиці Білорусі зробив пересадку на літак
до Москви. «Пасажири, які в
Мінську транзитом на Москву, переходять в аеропорту на
другий поверх — і там «завєтний самальот». Петро Симоненко — мчить на Москву», —
написала вона.
Геращенко додала фотографії, на яких Симоненко робить
пересадку на рейс до РФ. Вочевидь, «копійки» Симоненко
збирає й у Білокам’яній. Мусить же хтось оплатити його
релакс на «загніваючому Заході». ■
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СУСПІЛЬСТВО
Андрій Рева,
міністр соціальної політики

«Нинішня пенсійна система абсолютно несправедлива: людина, яка працювала 35-40 років,
і людина, яка працювала 15 років, отримують однакову пенсію. Найцікавіше – щоб виплатити
ці мізерні пенсії, власних коштів Пенсійного фонду не вистачає рівно на половину – мало того,
що система несправедлива і в ній панує зрівнялівка, так ще й коштів для виплат немає».

■ БЕЗ МІФІВ

Пенсійна реформа —
перегнати, не наздоганяючи
Матеріальне становище пенсіонера не залежатиме від доброї волі високопосадовців
Тетяна ПАРХОМЧУК

Вирватися з плоского одномірного бачення факторів порятунку пенсійної системи України,
як от — підвищення пенсійного
віку — до багатовимірності, що
відповідає реаліям економіки та
духу часу — ця потреба сьогодні
стала однією з найнагальніших.
Цілком очевидно — система
пенсійного забезпечення в Україні опинилася у стані колапсу.
Її розбалансованість у першу
чергу спричинена дефіцитом
Пенсійного фонду, що в 2016
році складав 145 мільярдів гривень (або шість відсотків ВВП)
— це більше, ніж ми, країна,
яка перебуває у стані війни, витрачаємо на власну оборону.

Пенсії не будуть предметом
маніпуляцій політиків
Пенсійна реформа мала
бути проведена ще в 2014 році,
але тоді завадила головна перешкода — відсутність фінансового ресурсу. Як наслідок — із
26 мільйонів українців працездатного віку офіційно зайнятими вважаються 16 мільйонів, 2
мільйони — офіційно безробітними; про 8 мільйонів офіційних даних немає.
Відрахування відповідного до кількості працюючих соціального внеску як однієї зі
складових Пенсійного фонду стало проблематичним, що
суттєво посприяло дефіциту
ПФ. Із 16 мільйонів працюючих соціальний внесок сплачують 10,5 мільйона. Пенсіонерів в Україні налічується 12
мільйонів. Ще півтора мільйона тих, хто отримує соціальну допомогу. Отже, на одного
пенсіонера припадає один платник ЄСВ. У Польщі при таких
самих демографічних показниках аналог цього внеску сплачує 22 мільйони осіб.
Коли в 2016 році прийшов
новий уряд, прихований дефіцит Державного бюджету країни складав на той момент 105
млрд. грн. Дефіцит Пенсійного
фонду становив 145 млрд. гривень, а власні надходження —
112 мільярдів гривень.
Як уже зазначалося, рік
непростої роботи нинішнього
уряду — і пенсійна реформа за
крок до ухвалення народними
депутатами.
Вихід із ситуації знайдено:
економічний, соціальний і разом — інноваційний прорив,
закладений власне у формулу
пенсійної реформи. ЇЇ метою насамперед є досягнення базових
показників в удосконаленні реформування пенсійної системи,
відновлення соціальної справедливості пенсійного забезпечення та диференціація пенсії
залежно від стажу та заробітку
людини. Останній захід проводився ще в 2012 році.
Стратегічним завданням
пенсійної реформи є усунення
диспропорції в самій системі
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старт впровадження накопичувального рівня залежатиме
від того, наскільки успішно в
країні будуть вирішені певні
необхідні завдання. Насамперед ідеться про темпи детінізації економіки. Зрозуміло, що
після зростання рівня заробітної плати в Україні — а це є в
планах і розрахунках — збільшаться і відрахування до бюджету. І вже після цього можна
буде вводити накопичувальний
рівень. Адже з високої зарплати ці відрахування не будуть
такими відчутними для людей,
а отже, не буде й причин ухилятися від сплати обов’язкових
внесків.
Варто зазначити, що в солідарній системі відрахування до
усіх необхідних фондів здійснює роботодавець, у накопичувальній — кожен платить за
себе сам зі своєї зарплати.
«Ми об’єктивно оцінюємо
економічну ситуацію, і я сподіваюсь на те, що впровадження
другого рівня пенсійної системи можливо буде розпочати в
2021 році, — зазначає міністр
соціальної політики України.
— Саме в 2021 році зрівняється пенсійний вік для чоловіків
і жінок. За нашими прогнозами, до того часу середня заробітна плата має вирости до
11000 гривень. А за сприятливих умов, можливо, й більше. Тобто, сподіваюсь, у нас
будуть усі передумови для введення накопичувального рівня
пенсійного забезпечення».

Крізь терни — до інновацій

❙ «Пишуть, дівчата, що зрівнялівки в нарахуванні пенсій більше не буде...»
та вихід упродовж десяти років
на бездефіцитний бюджет солідарної системи пенсійного фонду, аби забезпечити пенсійну
самодостатність майбутнім поколінням пенсіонерів.
«Перегляд пенсійного забезпечення відбуватиметься
не епізодично: раз на п’ять чи
десять років, а щорічно — відповідно до формули розрахунку, що її закладено в проект
реформи. Таким чином створюється модель, за якої матеріальне становище пенсіонера не залежатиме від доброї волі високопосадовців»,
— каже міністр соціальної
політики Андрій Рева.

Камінь спотикання
Отже, як голосуватимуть
народні депутати у вересні?
Хто буде проти того, аби вже
в жовтні почався ріст розміру пенсій тим, хто перебуває
за межею бідності, стане очевидним згодом. А поки що в
Міністерстві соціальної політики систематизують усі пропозиції і зауваження, надані
парламентарiями. Міністр соціальної політики зазначає, що
підхід сприйняття цих поправок чіткий: принципові позиції потрібно відстоювати й доводити їх важливість. До таких
базових параметрів, за словами
Андрія Реви, належать підвищення тривалості страхового
стажу, призначення пенсії в 60
років та набір різних варіантів
виходу на пенсію, і це по-перше. По-друге, скасування можливості дострокового виходу на
пенсію, крім робітників сфери

шкідливих умов праці та військовослужбовців. По-третє,
зниження коефіцієнту оцінки
трудового стажу з 1,35 до 1,00.
Усе інше утверджуватимуть
дискусійним шляхом.
Міжнародні експерти, даючи оцінку законопроекту
пенсійної реформи, зазначили, що її ідейному натхненнику, міністру соціальної політики, вдалося створити не формулу, не стратегію, а саме технологію прориву із замкненого
кола.

ства щодо посилення відповідальності недобросовісних працедавців. Також розширилась
кількість платників Єдиного
соціального внеску (ЄСВ).
У свою чергу, це забезпечило надходження до бюджету ресурсів для подальших змін. І з
початку 2017 року надходження до Пенсійного фонду зросли
на 40%.
У разі ухвалення парламентом пенсійної реформи на
перший етап — осучаснення
пенсій, що має розпочатись вже

Для тих, у кого не буде офіційно підтвердженого
мінімального стажу — 15 років, передбачена не
пенсія, а державна соціальна допомога. Така норма
не новизна, наразі 100 тисяч українців, які не мають
права на пенсію, отримують соціальну допомогу.
Накопичується те, що є
надлишком
Вирішення питань «ремонту» пенсійної системи можна
згрупувати у вигляді своєрідних важелів, що привели в
рух початок порятунку солідарної системи. Оскільки проблеми пенсійного забезпечення в Україні мають системний
характер, тому й обрано комплексний підхід для їх вирішення. Першим кроком стала
відв’язка мінімальної заробітної плати від прожиткового
мінімуму, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень та внесення
змін до трудового законодав-

нинішнього жовтня, необхідно
14-15 млрд. грн. Для порівняння, на оборону держава витрачає 134 млрд. грн., а на потреби ПФ — 141 млрд. грн.
За словами міністра, після
прийняття пенсійної реформи,
що дозволить збалансувати базову — солідарну — систему,
розпочнеться дискусія щодо
введення другого рівня пенсійного забезпечення — накопичувального. Дорожню карту
щодо того, що потрібно робити, коли та який законопроект
приймати, чиновники розроблятимуть у співпраці з експертами.
На думку Андрія Реви,

Як відомо, законопроект
пенсійної реформи підтримала
і місія МВФ, і представництво
Світового банку, і Міжнародна організація праці. На нещодавній зустрічі з міністром Андрієм Ревою начальник відділу
соціального захисту Департаменту міжнародних трудових
стандартів Міжнародної організації праці Олександр Єгоров зазначив, що їхні експерти
мають намір написати фінальні коментарі до законопроекту
пенсійної реформи, однак уже
зараз очевидна інновація.
«Її аналогу немає у світі,
— зауважив пан Єгоров. — Це
зв’язування стажу з віком виходу на пенсію. Вона вносить
новизну в пенсійну думку».
Нагадаємо, що, незважаючи на попередні рекомендації
місії Міжнародного валютного фонду — збільшити для всіх
вік виходу на пенсію, він в Україні залишатиметься незмінним — 60 років.
Проте вже з 1 січня 2018
року право виходу на пенсію
у 60 років матиме той, у кого
стаж складатиме 25 років.
Далі, протягом 10 років, він
має, щорічно зростаючи на
один рік, вирости до 35 років.
Той, у кого в 2028 році стаж
складатиме від 25 до 35 років,
зможе піти на пенсію в 63 роки.
При тривалості стажу від 25 до
15 років право виходу на заслужений відпочинок настає в 65
років. Для тих, у кого не буде
офіційно підтвердженого мінімального стажу, — 15 років передбачена не пенсія, а державна соціальна допомога. Щодо
останньої, то така норма не новизна, вона діє в Україні. Наразі 100 тисяч осіб, котрі не мають права на пенсію, отримують соціальну допомогу, що,
за попередніми нормативами,
була призначена з 63 років. ■

6

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРНПЯ 2017
УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.40 М/с «Мандрівники в
часі»
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф «Книга джунглів»
08.50 Д/с «Супервідчуття»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Д/ф «Ті десять років.
Євген Сверстюк»
15.00, 18.30, 21.00, 1.10
Новини
15.20 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.10 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.00 Вікно в Америку
18.45 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
20.30 Вересень
21.30, 1.35 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017.
Щоденник
21.50 Т/с «Серце океану»
ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб
02.05 Д/ф «Володимир
Івасюк. Щоб народитися
знову»
03.00 Т/с «Таксі»
04.15 Д/с «Середземномор’я»
НТН
04.30 Х/ф «Ніагара»
06.00 Т/с «Життя, якого не
було»
09.15, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
11.35 Страх у твоєму домі
13.25, 15.05, 21.30 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.20 Т/с «13»
23.45 Т/с «Удар у відповідь-4»
01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Речовий доказ
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Роман Коваль.
Повернення правди.
Літопис боротьби за
Українську державу, ч. 1
06.45 Батурин
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Новини. Культура.
Дайджест
08.05 Києвотека. Київські
імена. Валерія
Заклунна
08.25 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка

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
10.50 Міняю жінку-4
12.20 Мелодрама «Тещині
млинці»
16.10, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.15, 23.15
Т/с «Центральна
лікарня»
00.15, 2.00 Драма «Після тебе
— нікого»
05.25 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

21 серпня
ІНТЕР
05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Диван для
самотнього чоловіка»
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.05, 5.15 Подробиці
20.40 Т/с «Східні солодощі»
00.25 Т/с «Особисті обставини»
02.45 Анатомія голосу.
Джамала
03.15 уДачний проект
03.50 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, 1.30 Сьогодні
09.15, 3.20 Зірковий шлях
11.00 Т/с «Дочки —
матері»
14.45, 15.30 Т/с «Якби я була
цариця»
19.45, 2.20 Говорить
Україна
21.00 Т/с «Друге життя Єви»
23.30 Х/ф «Подвійний
форсаж»
05.20 Т/с «Черговий лікар»

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

08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Опішне — столиця
українського гончарства
09.50 Сценограй
10.20 Д. Михаїлович «Бій
з тінню». Вистава
Київської академічної
майстерні театрального
мистецтва «Сузір’я»
12.00 Священик, молочар,
музика
12.45 Запрошує Іршавщина
13.00 Сергій Данченко.
Останній сезон
14.00, 02.00 Х/ф
«Жменяки», с. 1
15.10, 03.10 Д/ф «Григір
Тютюнник. Доля.
Коріння», ф. 1
16.00 Азбука ремесел
16.20 Музей гетьманства
України
17.00, 00.50 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. Іван
Франко
17.35, 01.25 Д/ф «Прогулянка
із задоволенням... і не
без моралі...», ч. 1
18.00 Дещо про кіно. Анатолій
Борсюк. Володимир
Попков. Борис
Нібієрідзе. Олег Бійма
18.30, 00.00 Новинний блок
19.00, 00.30 Новини. Культура
19.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Андрієвський
19.50 З-під Конотопа до
Аризони
20.20 Вечірня казка
20.30 Дмитро Дорошенко.
Мої спомини про
недавнє минуле (19141920)

21.35 Академія манежу, ч. 2
22.40 В’ячеслав Воронін.
Молочний шлях поросійськи
04.00 Х/ф «Іван»
05.30 Д/ф «Жити довго, жити
вічно...» ф. 1
СТБ
07.05, 16.00 Все буде добре!
09.00 Х/ф «Два береги»
10.35 Україна має талант!
13.15 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40, 0.55 Слідство ведуть
екстрасенси
20.35, 22.35 Хата на тата
02.50 Найкраще на ТБ
ТОНІС
06.00 Родіон Нахапетов: від
П’ятихаток до Голлівуду
06.45, 21.45, 4.30 Цивілізація
Incognita
07.00, 14.05, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра — сьогодні
15.00 Євромакс
15.35, 20.05 Природа сьогодні
16.35, 22.15 Супервідчуття
17.00, 22.50 Довідник дикої
природи
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.15 Вікно в Европу Михайла
Поплавського
22.00, 4.50 DW-Візерунок дня
01.10 Ніч чорних краваток
02.50 Життя на Вершині
03.55 Світські хроніки
04.20 Кумири
05.05 Джаз-коло

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
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 10.55 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.40 ДжеДАІ
10.30, 18.15 Спецкор
13.00 Х/ф «Загін
спеціального
призначення»
15.10 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
17.15 Загублений світ
19.05 Бандерлоги
19.30, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Одеса»
21.35 Х/ф «Заручник»
23.55 Х/ф «Убити Білла»
02.00 Х/ф «Москальчарівник»
03.15 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 21.05, 3.40 Топматч
06.10 «Свонсі» — «МЮ». ЧА
08.10 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
10.00, 15.40, 22.00 Футбол
NEWS
10.15 Великий футбол
12.00 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
13.50 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
16.00 ЧА. Огляд туру
16.55 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
18.45 Світ Прем’єр-ліги
19.15 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
21.10 «Леванте» —
«Вільярреал». ЧІ
23.10 «Малага» — «Ейбар».
ЧІ
00.55 ЧІ. Огляд туру

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.25 Служба розшуку
дітей
05.30, 2.00, 4.45 Дивитись
усім!
06.10 Громадянська
оборона
07.00, 4.25 Факти
07.45, 19.20 Надзвичайні
новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.55 Х/ф «Мишаче
полювання»
11.50, 13.20 Х/ф «Моя
супер-колишня»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Х/ф «Електра»
16.30 Х/ф «Шибайголова»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 На трьох
22.40 Х/ф «Спеціальне
завдання»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Провокатор

03.00 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.35 Т/с «Татусеві дочки»
06.30 М/ф «Замбезія»
08.00 Х/ф «Двоє: я і моя
тінь»
10.00 Х/ф «За бортом»
12.30 Х/ф «Дуже погані
матусі»

01.50 «Гаддерсфілд»
— «Ньюкасл». ЧА
03.55 «Сельта» —
«Сосьєдад». ЧІ

19.00, 0.30 Бандитський Київ
20.00 Паранормальний світ
03.30 Теорія змови

14.30 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік»
23.00 Х/ф «Ми — Міллери»
01.10 Х/ф «Секс-відео»

К1
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч
06.10 «Жирона» —
«Атлетіко». ЧІ
08.10 «Сток Сіті» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 15.50 Світ Прем’єр-ліги
10.30 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
12.15 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
14.05 «Севілья» —
«Еспаньйол». ЧІ
16.20 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
18.05, 0.55 Великий футбол
19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 Європейський
WEEKEND
21.55 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
00.00 ЧА. Огляд туру
02.40 ЧІ. Огляд туру
03.35 «Леванте» —
«Вільярреал». ЧІ
МЕГА
06.00, 14.30 Бандитська Одеса
07.20 Скарб.UA
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 За межею
комфорту
10.50, 17.00 Океан «Вет»
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Бойові сили
16.10, 20.50 Скарби зі
сховищ
18.00, 22.40 Диво-винаходи

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
10.30 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 1.25 Орел і
решка
22.00 Х/ф «Білявка в
ефірі»
23.50 Х/ф «Прикинься моїм
хлопцем»
02.10 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Пані Метелиця»
11.40 Х/ф «Спляча
красуня»
12.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень
13.50, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 3.30 Віталька
17.50, 22.00, 2.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
01.50 Казки У
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22 серпня
УТ-1
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.40 М/с «Мандрівники в
часі»
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф «Книга джунглів»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.15, 23.00 Вересень
14.00 Мій Шевченко.
М. Жулинський. Роздуми
15.00, 18.30, 21.00, 1.10
Новини
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.10 Хто в домі господар?
17.30 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.45 Д/ф «Яскраві перемоги.
Дефлімпіада-2017»
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
20.30 Наші гроші
21.30, 1.35 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017.
Щоденник
21.50 Т/с «Серце океану»
ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб
02.05 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
03.00 Т/с «Таксі»
04.15 Д/с «Середземномор’я»
05.10 Д/ф «Чесно жити і
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер»
НТН
04.00 Легенди бандитської
Одеси
05.15 Х/ф «Ні пуху, ні
пера»
06.20 Х/ф «Невиправний
брехун»
07.50, 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, 21.30 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.35 Т/с «Болота»
23.45 Т/с «Удар у відповідь-4»
01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел
06.20 Музей гетьманства
України
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.30, 00.00 Новинний
блок
08.15, 19.00, 00.30 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Андрієвський
09.50 З-під Конотопа до
Аризони
10.15 Францисканський костел
10.30 Дмитро Дорошенко. Мої
спомини про недавнє
минуле (1914-1920)
11.35 Академія манежу, ч. 2
12.40 В’ячеслав Воронін.
Молочний шлях поросійськи

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.15 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.00 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. Новий
сезон
12.50 Т/с «Черговий лікар-2»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
доктор-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Друге життя Єви»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»
01.20 Х/ф «Подвійний
форсаж»
05.20 Реальна містика

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, 10.55 Чотири
весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку-4
15.05, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.15, 23.15
Т/с «Центральна
лікарня»
00.15, 2.00 Драма «Зелені
Гори»
05.25 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.35, 20.40 Т/с «Східні
солодощі»
16.45 Речдок
18.00, 4.30 Стосується кожного
20.00, 2.05, 5.15 Подробиці
00.25 Т/с «Особисті обставини»
02.45 «Квітка. Голос в єдиному
екземплярі»
03.15 уДачний проект
03.50 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 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

14.00, 02.00 Х/ф
«Жменяки», с. 2
15.10, 03.10 Д/ф «Григір
Тютюнник. Доля. «Повна
душа болю...», ф. 2
16.00 Вони прославили наш
край. Йосип Сліпий
16.35 Світла дорога у
вічність...
17.00, 00.50 Відлуння. Київ
Михайла Булгакова
17.30 Д/ф «Прогулянка із
задоволенням... і не без
моралі...», ч. 2
17.55, 01.20 Логос
18.10, 01.40 Зарваниця
19.20 Прямостояння. Сергій
Кримський
20.20 Вечірня казка
20.30 Згадуючи В’ячеслава
Чорновола
21.30 Діалоги з Романом
Колядою. Ніна
Матвієнко
22.25 Д/ф «Сімдесятники.
Леонід Осика»
23.00 Концерт класичної
музики «Оспівана мрія»
23.50 Межиріч Острозький
04.00 Юрій Федькович
«Запечатаний двірник».
Вистава Чернівецького
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру
05.25 Д/ф «Жити довго, жити
вічно...» ф. 2

15.35, 20.00 Природа сьогодні
16.35, 22.25 Супервідчуття
17.00, 22.55 Довідник дикої
природи
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.05 Цивілізація Incognita
21.20 Ожинове літо МаріАнни
Гавриш
01.10 Життя на Вершині
03.50 Світські хроніки
04.15 Кумири
04.25 Відлуння
05.05 Джаз-коло

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.30, 14.35,
16.40, 23.40 Топ-матч
06.10 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
08.10 «Малага» —
«Ейбар». ЧІ
10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧІ. Огляд туру
12.45 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
14.50 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
16.55 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
18.45 ЧА. Огляд туру
19.40 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
21.30 «Ніцца» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
23.45 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
00.40 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
02.25 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
04.10 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
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СТБ
06.55, 16.00 Все буде добре!
08.55 Україна має талант!
11.40, 0.55 Містичні історії
13.20 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40, 00.00, 1.50 Слідство
ведуть екстрасенси
20.35, 22.45 Вагітна у 16
23.05 Доньки-матері
ТОНІС
06.00 Жертви радянської
естради
06.55, 22.00, 4.55 DWВізерунок дня
07.05, 13.55, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.40 Модні історії
14.50 Соціальний статус

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.40 ДжеДАІ
10.30, 18.15 Спецкор
10.55, 19.05 Бандерлоги
11.15, 17.15, 0.05 Загублений
світ
13.40 Х/ф «Що приховує
брехня»
15.20 Т/с «Одинак»
19.30, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Одеса»
21.35 Х/ф «Чужий»
01.05 Т/с «Інспектор Алекс»
02.00 Х/ф «Все перемагає
любов»
03.10 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.15 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
09.05, 17.15 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» — «Олімпік».
ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
18.15 LIVE. «Астана»
— «Селтік». ЛЧ УЄФА
20.25 Огляд середи. ЛЧ УЄФА
21.00 ЛЧ. ONLINE
23.45 «Севілья» —
«Еспаньйол». ЧІ
01.35, 3.35, 5.35 Топ-матч
01.45 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
03.45 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА

ICTV
05.35, 15.05, 16.10, 20.20
Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф
«Спеціальне
завдання»

12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Я зняв!
14.15, 21.25 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «Вороги»
00.40 Т/с «Лас-Вегас»
02.05, 4.45 Дивитись усім!
02.55 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 2.50 Зона ночі
04.25, 18.00 Абзац
05.20 М/с «Сімейка Крудсів»
05.40 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06.35 Kids ‘Time
06.40 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.30 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік-2»

22.50 Х/ф «Вбивці на
заміну»
00.40 Х/ф «Це кінець»

МЕГА
06.00, 19.00 Бандитський Київ
07.20 Скарб.UA
08.10, 12.50 Правила життя
09.00, 0.30 Правда життя
10.00, 21.40 За межею комфорту
10.50, 17.00 Океан «Вет»
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40, 3.40 Містична Україна
14.30 Бандитська Одеса
15.20 Бойові сили
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Диво-винаходи
20.00 Паранормальний світ
23.40 Великі танкові битви
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
10.30 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
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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
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Король
Дроздобород»
11.40 Х/ф «Пані Метелиця»
12.50 Повне перевтілення. Дім
за тиждень
13.50, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 3.30 Віталька
17.50, 22.00, 2.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
01.50 Казки У

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал
«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 5 вересня у селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 жовтня.
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 — 162 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на два місяці — 148 грн. 26 коп.,
до кінця року — 222 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на два місяці — 38 грн. 60 коп.,
до кінця року — 57 грн. 90 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 1 грн. 48 коп., на квартал
— 3 грн. 38 коп., на півріччя
— 4 грн. 10 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРПНЯ 2017

УТ-1
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Мандрівники в
часі»
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф «Книга джунглів»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.15, 23.00 Наші гроші
13.55 Мій Шевченко.
Р. Балаян
14.25 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
15.00, 18.30, 21.00, 1.10
Новини
15.20, 4.45 Світло
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.10 Хочу бути
17.30 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.45 Д/ф «Яскраві перемоги.
Дефлімпіада-2017»
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» із
циклу «Дисиденти»
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 1.35 ХХІХ Всесвітня
Універсіада- 2017.
Щоденник
21.50 Т/с «Серце океану»
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб
02.05 Д/ф «Операція
«Тютюн»
03.05 Т/с «Таксі»
03.50 Надвечір’я. Долі
05.40 Д/ф «Ті десять років.
Євген Сверстюк»
НТН
04.15, 3.30 Легенди
бандитської Одеси
05.05 Х/ф «Москальчарівник»
06.20 Х/ф «Пропала
грамота»
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, 21.30 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок
15.40 Т/с «Болота»
23.45 Т/с «Під куполом-3»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Вони прославили наш
край. Йосип Сліпий
06.30 Світла дорога у
вічність...
06.50 Православний календар
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.15, 19.00, 00.30 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Прямостояння. Сергій
Кримський

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з
«1+1»
09.00 Трансляція
урочистостей з нагоди
Дня прапора
09.30, 10.55 Чотири весілля-2
12.20 Міняю жінку-4
13.55 Міняю жінку-5
15.10, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с
«Центральна лікарня»

00.15, 2.00 Комедія «Стати
зіркою»
05.25 М/ф «Як козаки...»

24 серпня
ІНТЕР
05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.00 Офиційні заходи до Дня
Українського прапора
09.30 Давай одружимося
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Східні
солодощі»

16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 5.15 Подробиці
00.25 Т/с «Особисті
обставини»
02.20 Подробиці
03.00 Готуємо разом
03.45 Орел і решка. Незвідана
Європа

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 Т/с «Черговий
лікар-2»
07.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.00 Церемонія підняття
Президентом України
Державного Прапора
України на Софійській
площі. Виступ глави
держави
09.30, 3.40 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика. Новий
сезон
12.30 Відкриття Президентом
України виставки
сучасних зразків
озброєння і військової
техніки
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
доктор-2»
19.45 ГоворитьУкраїна
21.00 Т/с «Друге життя Єви»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»
05.20 Реальна містика

ICTV
05.35, 9.35, 4.50
Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 День Державного
Прапора України
10.35 Х/ф «Вороги»
12.30, 21.25 «На трьох»
15.00, 16.10, 20.20 Секретний
фронт
15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
22.40 Х/ф «Останній
король»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.50 Зона ночі
04.25, 18.00 Абзац
05.20 М/с «Сімейка Крудсів»
05.40 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06.35 Kids ‘Time
06.40 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.30 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Година пік-3»
22.45 Х/ф «Брати Грімм»
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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

10.10 Монастирі в Гошеві
10.30 Згадуючи В’ячеслава
Чорновола
11.30 Діалоги з Романом
Колядою. Ніна
Матвієнко
12.25 Д/ф «Сімдесятники.
Леонід Осика»
13.00 Концерт класичної
музики «Оспівана мрія»
13.50 Межиріч Острозький
14.00, 02.00 Х/ф
«Жменяки», с. 3
15.05, 03.05 Згадуючи
Олександра
Вертинського
16.00 Обереги. Флоромозаїка.
Насіння Літус
16.30, 01.20 Уроки історії.
Мирослав Попович
17.05, 00.50 Д/ф «Штепсель
і Тарапунька. Слава
— на виснаження»
17.35 Українське золоте
бароко
18.05 Дух села Криворівня
19.20 Валерій Пацунов.
Вільний простір
режисера
19.50 Центр уваги. Дитяча
анімація
20.10 Православний календар
20.20 Вечірня казка
20.30 Письменник і влада.
Юрій Щербак
— Михайло
Слабошпицький
21.30 Михайло Гришко.
Тріумф і трагедія
таланту
23.00 Д/ф «Герої України.
Крути. Перша
незалежність»
04.00 Привиди опери в Домі
Булгакова (Фауст.
Відлуння)

05.05 Костянтин Тищенко про
Хведора Вовка, басків
та печенігів
СТБ
07.00, 16.00 Все буде добре!
09.00 Церемонія підняття
Президентом України
Державного Прапора
України на Софійській
площі
09.30 Україна має талант!
12.30 Відкриття Президентом
України виставки
сучасних зразків
озброєння і військової
техніки
13.00 Містичні історії
13.55 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40, 1.55 Слідство ведуть
екстрасенси
20.35, 22.35 Кохана, ми
вбиваємо дітей
ТОНІС
05.55 Жертви радянської
естради
06.55 DW-Візерунок дня
07.05, 14.00, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Зимою і літом
мандруємо світом
10.50 Модні історії
14.55 Ожинове літо МаріАнни
Гавриш
15.35 Природа сьогодні
16.35, 23.35 Супервідчуття
17.00 Довідник дикої
природи
19.00 Цивілізація Incognita
19.15 Михайло Поплавський
Українцям —
українське
20.15 Бджоло-звіро-

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

20.45
21.00
22.45
23.15

бурштинове
оздоровлення
Андрій Демиденко. Нас
вибрав час...
У пошуках духа
Ярослава Мудрого
Глобал-3000
Натхнення

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.40 ДжеДАІ
10.30, 18.15 Спецкор
10.55, 19.05 Бандерлоги
11.15, 17.15 Загублений світ
13.00 Х/ф «Чужий»
15.20 Т/с «Одинак»
19.30, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Одеса»
21.35 Х/ф «Безодня»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»
02.05 Х/ф «Страчені
світанки»
03.35 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 ЧА. Огляд туру
06.55, 18.30, 23.40, 2.45 Топматч
07.15 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
09.05, 20.35, 4.45 Огляд
вівторка. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
12.05 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
13.55, 0.55 «Ніцца» —
«Наполі». ЛЧ УЄФА
16.00 ЛЧ. ONLINE
18.45 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ

00.40 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.05 Стоп-10
02.50 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
21.30 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
00.00 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
02.55 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
ФУТБОЛ-2
06.00, 10.35, 15.40 Топ-матч
06.10 «Гаддерсфілд»
— «Ньюкасл». ЧА
08.00, 21.00
ЛЧ.
ONLINE
11.05 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
12.55, 20.05 Огляд вівторка.
ЛЧ УЄФА
13.50 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
15.55 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
17.45 Сіткорізи
18.15 «Ніцца» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
23.45 «Славія» — «АПОЕЛ».
ЛЧ УЄФА
01.35 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
03.20 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
04.10 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
МЕГА
06.00, 14.30 Бандитська Одеса
07.20 Скарб.UA
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 За межею
комфорту
10.50, 17.00 Океан «Вет»
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
15.20 Бойові сили
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Диво-винаходи

01.00 Х/ф «Вбивці на
заміну»
02.45 Служба розшуку дітей
19.00
20.00
23.40
00.30
03.40

Бандитський Київ
Паранормальний світ
Великі танкові битви
Ризиковане життя
Україна: забута історія

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
10.30 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 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
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Столику,
накрийся»
11.40 Х/ф «Король
Дроздобород»
12.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень
13.50, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 3.30 Віталька
17.50, 22.00, 2.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
01.50 Казки У

ТБ-ЧЕТВЕР
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24 серпня
УТ-1
06.00 Д/ф «Ті десять років.
Євген Сверстюк»
06.30, 7.40, 8.40, 9.00, 9.20,
11.05, 11.45, 12.40,
14.05, 14.40, 17.00,
18.55, 20.00 Ролик
«Вірю в україну»
06.40 Д/ф «Українська
Гельсінська спілка
— вектор визначено»
07.45, 4.30 Д/ф «Олесь
Шевченко. Як на
сповіді» із циклу
«Дисиденти»
08.10, 3.05 Д/ф «Левко
Лук’яненко. Йти за
совістю» із циклу
«Дисиденти»
08.45, 9.10, 9.35, 11.00, 20.15
Марафон «Україна 26»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.45 «Зродились ми
великої години».
Парад з нагоди Дня
Незалежності України
11.15 Д/ф «Генічеськ»
12.05 Українська рапсодія
12.45 Фольк-music
14.10 Д/ф «Кардинал
Любомир Гузар»
14.45, 21.35 Розсекречена
історія
17.05 Х/ф «Жива»
19.05 Первісний авангард
19.45 Українська музика.
Онука
21.00, 1.10 Новини
ТРК «ЕРА»
23.30, 1.50 Зродились ми
великої години
00.45 Мій Шевченко.
Р. Балаян
01.35 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти.
Перемоги українських
спортсменів
03.35 Мій Шевченко.
М. Жулинський. Роздуми
05.00 Світло

НТН
04.20 Х/ф «Гетьманські
клейноди»
05.45 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
08.25, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.50, 21.30 Т/с
«Елементарно»
15.30 Т/с «Болота»
19.00, 2.40 Свідок
00.10 Т/с «Під куполом-3»
01.55 Т/с «Поліція Маямі»
03.10 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Обереги. Флоромозаїка.
Насіння Літус
06.25 Д/ф «Штепсель і
Тарапунька. Слава
— на виснаження»
07.00 Ранок iз «Культурою»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.45,
11.15, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10, 11.30
«Сніданок з «1+1»
10.00 Трансляція урочистого
параду військ
«Зродились ми великої
години»
13.10 Драма «Століття
якова»

ІНТЕР
05.55 М/ф
06.25, 4.25 Х/ф «Вірні друзі»
08.25 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннім вхід
заборонено»
10.00 Офиційні заходи до Дня
Незалежності України
11.20 Х/ф «За двома
зайцями»
13.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14.30 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14.45 Х/ф «Самогонники»
15.00 Х/ф «Джентльмени
удачі»
16.50 Х/ф «Службовий
роман»
20.00, 1.40 «Подробиці»
20.40 Концерт «Мрія про
Україну»
00.00 Т/с «Особисті обставини»
02.20 Україна: забута історія
03.05 уДачний проект
03.40 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
3.00 Сьогодні
07.15, 8.15, 9.15 Ранок
з Україною. День
Незалежності
10.00 Урочистості з
нагоди 26-ї річниці
проголошення
незалежності України
11.20 Х/ф «Якби та якби»
13.30, 15.20, 19.50 Т/с «Друге
життя Єви»
23.00 Концерт
00.15 Д/ф «ДНК. Портрет
нації»
01.50 Д/ф «ДНК. У пошуках
жінки»
03.40 Д/ф «Код нації»
04.50 Д/ф «Планета мавп.
Куди зникають розумні
діти?»
06.00 Зірковий шлях

ICTV
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 Надзвичайні новини
10.00 Урочистий парад до
Дня Незалежності
України
11.20, 1.45 «На трьох»
12.25 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі Гіллз»
14.25 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі Гіллз-2»
16.40 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі Гіллз-3»
18.45 Факти. Спецвипуск до
Дня Незалежності
19.55 Дизель-шоу
22.25 Д/ф «26 речей, які нас
змінили»
23.25 Х/ф «Міські піжони»
02.00 Д/ф «Карлсберг»
02.40 Стоп-10
03.25 Провокатор

9

НОВИЙ КАНАЛ
03.00
04.30
05.25
05.30
05.50

Зона ночі
Абзац
Kids ‘Time
М/с «Сімейка Крудсів»
М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.40 М/ф «Тор — легенда
вікінгів»
09.30 М/ф «Бременські
розбійники.
Відчайдушна гастроль»
10.50 Х/ф «Київський торт»

12.50 Х/ф «Самотній за
контрактом»
15.00, 1.00 Х/ф «Тіні
незабутих предків»
17.10 М/ф «Микита
Кожум’яка»
19.00 Х/ф «Інфоголік»

5 канал

17.15 Комедія «Діамантова
рука»
20.15 Комедія «Слуга
народу-2»
22.15 Україна. Повернення
своєї історії-2
00.15 Концерт «Океану Ельзи.
Без меж»
05.10 М/ф «Як козаки...»
07.45 Новинний блок
08.15, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Валерій Пацунов.
Вільний простір
режисера
09.50 Центр уваги. Дитяча
анімація
10.15 Суботів
10.30 Письменник і влада.
Юрій Щербак
— Михайло
Слабошпицький
11.30 Михайло Гришко.
Тріумф і трагедія
таланту
13.00 Д/ф «Герої України.
Крути. Перша
незалежність»
14.00, 02.00 З національної
скарбниці духовної
спадщини. Твори
М. Вербицького
15.00, 03.00 Іван Франко
— львівські сторінки
життя
16.00 Мистецтво жити.
Присвячується світлій
пам’яті народного
художника України
Антона Кашшая
16.35, 00.15 Світло
17.10 З одвічністю на «ти».
Свято-Сампсоніївський
храм
17.40 Українська Центральна
Рада. історія будинку
18.00, 00.50 Д/ф « Василь
Макух. Смолоскип»
18.40, 01.35 Вишнівець.
Колиска князя
запорозького

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

19.20 Дійові особи. Віталій
Пальчиков
20.20 Вечірня казка
20.30 Європейська симфонія
— Українській
Незалежності
21.30 І. Франко «Украдене
щастя», ч. 1
22.40 Іван Козловський.
Назавжди з Україною
23.30 За свободу!
04.00 Ювілейний концерт
народної артистки
України Алли Лагоди,
ч. 1
04.55 Передчуття. Тетяна
Круліковська, ч. 1
05.45 Княждвір

08.00 Він, Вона і телевізор
14.50 Х/ф «День
незалежності»
17.25, 23.00 Загублений світ
18.25 Таємниці нації
19.40 Трансляція матчу
ЛЄ УЄФА. Плей-оф.
«Динамо» (Київ)
— «Марітіму»
(Португалія)
21.40 Профутбол
00.00 Т/с «Інспектор Алекс»
00.55 Територія обману
01.55 Х/ф «Лісова пісня»
03.25 Облом.UA.

03.55 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА

СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.40, 11.20 Україна має
талант!
10.00 Парад військ на
Майдані Незалежності
та вул. Хрещатик за
участю Глави Держави
з нагоди 26-ї річниці
незалежності України
13.10 Х/ф «Коли сонце
було Богом»
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40, 0.55 Слідство ведуть
екстрасенси
20.35, 22.35 Я соромлюсь
свого тіла
ТОНІС
08.00 Марафон. День
Незалежності України
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф

ФУТБОЛ-1
06.00 ЧІ. Огляд туру
06.55, 20.20, 22.20 Топ-матч
07.15 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
09.05, 22.50 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Славія» — «АПОЕЛ».
ЛЧ УЄФА
12.05 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
13.55 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
16.00 ЛЧ. ONLINE
18.30 Сіткорізи
19.00 Жеребкування групової
стадії. ЛЧ УЄФА
20.30 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
23.45 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
01.35 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
03.25 Студія LIVE

ФУТБОЛ-2
06.00 ЧІ. Огляд туру
06.55, 20.20, 22.20 Топ-матч
07.15 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
09.05, 22.50 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Славія» — «АПОЕЛ».
ЛЧ УЄФА
12.05 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
13.55 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
16.00 ЛЧ. ONLINE
18.30 Сіткорізи
19.00 Жеребкування групової
стадії. ЛЧ УЄФА
20.30 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
23.45 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
01.35 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
03.25 Студія LIVE
03.55 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Леонід Биков. Зустрічна
смуга
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова залізниця
14.30 Океан «Вет»
15.30 Пустелі: життя на межі
16.30 Дика Канада

21.00 Х/ф «Кохання у
великому місті-2»
22.50 Х/ф «Селфіпаті»
18.20
22.40
00.30
01.20
02.00
02.50
03.40
04.30

Містична Україна
Паранормальний світ
Прокляття відьом
Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
Органи на експорт
Професія — альфонс
Бізнес на залякуванні
Скарб.UA
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
10.30 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 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
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «У пошуках
скарбів тамплієрів-2»
12.05 М/с «Козаки. Футбол»
13.05 Одного разу під
Полтавою
17.50 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
01.50 Казки У
02.40 Країна У
03.30 Віталька
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УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.40 М/с «Мандрівники в
часі»
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф «Книга джунглів»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
13.50 Д/ф «Кардинал
Любомир Гузар»
14.40 Д/ф «Іван Франко»
15.40 Первісний авангард
16.45 Українська музика.
Онука
17.00 Портрети учасників
ДПКЄ-2017.
17.30 Національний відбір
до дитячого пісенного
конкурсу Євробачення2017
21.00, 1.10 Новини
21.30, 1.35 ХХІХ Всесвітня
Універсіада- 2017.
Щоденник
21.50 Богатирські ігри
22.40 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
ТРК «ЕРА»
23.00 Схеми
23.30 Д/с «Дикі тварини»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.45 Всесвітні ігри- 2017.
Яскраві моменти.
Перемоги українських
спортсменів
02.00 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено»
03.00 Т/с «Роксолана»
НТН
04.45 Х/ф «Звинувачення»
06.00 Х/ф «Слухати у
відсіках»
08.30, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 21.30 Т/с «Елементарно»
15.30 Т/с «Болота»
19.00, 2.35 Свідок
00.10 Т/с «Під куполом-3»
01.50 Т/с «Поліція Маямі»
03.05 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Світло
06.40 Вишнівець. Колиска
князя запорозького
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.00 Кераміка – моє життя
08.15 Українська Центральна
Рада. історія будинку

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, 10.55 Чотири весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку-5
15.10, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»

20.15 Ліга сміху
23.00 «Юрмаліто з
Кварталом 95»
02.00 Вечірній Київ

25 серпня
ІНТЕР
06.00, 20.00, 4.10 Подробиці
06.40 М/ф
07.30, 2.40 Х/ф «Дівчина з
гітарою»
09.20 Х/ф «Джентльмени
удачі»
11.10, 0.30 Х/ф «Закоханий
за власним бажанням»
13.00 Х/ф «Службовий
роман»
16.10 Х/ф «Обміняйтесь
обручками»
18.00 Стосується кожного
20.40 Т/с «Домогосподар»
02.15 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
02.25 Х/ф «Самогонники»
04.50 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10
Сьогодні
07.50, 5.20 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Любов у
спадок»
16.20, 19.50 Т/с «Пощастить у
коханні»
21.00 Х/ф «Чого хочуть
чоловіки»

00.00 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»
03.50 Реальна містика

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 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

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

08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Дійові особи. Віталій
Пальчиков
10.15 Чернігів. Княжий
дитинець. Храмова
архітектура XI ст. СпасоПреображенський собор
10.30 Європейська симфонія
— Українській
Незалежності
11.30 І. Франко «Украдене
щастя», ч. 1
12.40 Іван Козловський.
Назавжди з Україною
13.30 За свободу!
14.00, 02.00 Богдан Ступка на
телеканалі «Культура»
15.15, 03.15 Д/ф «Ми підем,
де трави...» Андрій
Малишко
16.00 Стежками Мауглі й
Багіри
16.15, 00.15 Світи Ольги
Рапай
17.00, 01.00 Д/ф «Тарас
Шевченко. Заповіт».
«Давно це діялось
колись»
17.40, 01.40 Майстер iз Річки
18.00 Гра долі. Та, що поряд
18.15 Гример
18.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка
19.20 Територія Кіно.
Л. Кадочнікова. Музей
кіностудії
19.45 Театральні силуети.
Серце матері. Ганна
Ніколенко
20.20 Вечірня казка
20.30 Є така країна-Україна,
де живуть Шевченко і
Франко

21.30 І. Франко «Украдене
щастя», ч. 2
22.35 Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання...»
23.25 С. Рахманінов «Концерт
№2»
04.00 Ювілейний концерт
народної артистки України
Алли Лагоди, ч. 2
04.55 Передчуття. Тетяна
Круліковська, ч. 2

19.05 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
21.00 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбія»
22.50 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.30 Територія обману
02.30 Нишпорки
02.55 Х/ф «Камінна душа»
04.30 Облом.UA.

СТБ
06.55 Х/ф «Коли сонце
було Богом»
09.40 Х/ф «Дамське
танго»
11.25 Х/ф «Коли його
зовсім не чекаєш»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Х/ф «Дорога моя
донечко»
20.20, 22.45 Х/ф «Щастя
за рецептом»
23.20 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Марафон. День
відкритих дверей
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Він, Вона і телевізор
13.15 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
15.20 Т/с «Одинак»
17.15 Загублений світ
18.15 Спецкор
18.40 ДжеДАІ

ФУТБОЛ-1
06.00 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
07.45, 15.10 Сіткорізи
08.15 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
10.00, 15.40, 22.00 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
11.10 «Барселона» —
«Бетіс». ЧІ
12.55 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
13.45, 14.45, 18.20 Студія LIVE
14.00 Жеребкування групової
стадії. ЛЄ УЄФА
15.05 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.00 ЧІ. Передмова до туру
16.30 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
18.50 «Ніцца» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
20.40 ЧІ. Передмова до туру
21.10 «Сосьєдад» —
«Вільярреал». ЧІ
23.10 Світ Прем’єр-ліги
23.40 «Свонсі» — «МЮ». ЧА
01.30, 3.30, 5.35 Топ-матч
01.40 «Славія» — «АПОЕЛ».
ЛЧ УЄФА

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашингтон
05.20 Факти. Спецвипуск
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «Останній
король»
11.10 Х/ф «Голий пістолет.
З файлів поліційного
відділку»

12.55 Х/ф «Голий пістолет2. Запах страху»
14.25 Х/ф «Голий пістолет3. Остання образа»
16.00 Дизель-шоу
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 «На трьох»
00.25 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
02.15 Х/ф «Міські піжони»
04.10 Факти
04.30 Т/с «Відділ 44»
03.45 «Бетіс» — «Сельта». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 15.30, 5.25 Топ-матч
06.10 «Сельта» —
«Сосьєдад». ЧІ
08.00, 10.25, 4.05, 5.05 Студія
LIVE
08.35 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
10.55 «Свонсі» — «МЮ». ЧА
12.45 ЧА. Огляд туру
13.40 «Жирона» —
«Атлетіко». ЧІ
15.35 «Ніцца» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
17.25 Світ Прем’єр-ліги
17.55 ЧІ. Передмова до туру
18.25 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
20.10 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
22.00 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
22.55 «Бетіс» — «Сельта». ЧІ
23.45 Футбол Tables
00.55 ЛЧ. ONLINE
03.35 Світ Прем’єр-ліги
04.20 Жеребкування групової
стадії. ЛЄ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Квітка Цісик
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова
залізниця
14.30 Океан «Вет»
15.30 Пустелі: життя на межі
16.30 Дика Канада

НОВИЙ КАНАЛ
03.05
03.10
04.25
05.25
05.45

Служба розшуку дітей
Зона ночі
Абзац
М/с «Сімейка Крудсів»
М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.40 Київ вдень і вночі
19.00 Х/ф «Смокінг»
21.00 Х/ф «Громобой»

23.10 Х/ф «Розборки в
Бронксі»
01.00 Х/ф «Брати Грімм»

18.20
22.40
00.30
04.30

Містична Україна
Паранормальний світ
Брама часу
Скарб.UA
К1

05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00, 16.20 Файна Юкрайна
10.30, 0.50 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
22.00 КВК на БІС
23.00 Вечірній квартал
01.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мульмікс
10.30 Т/с «Ніделяндія»
13.50 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 3.00 Віталька
17.50, 1.10 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Бібліотекар.
Прокляття Юдиного
потира»
22.00 Х/ф «Дуже страшне
кіно»
23.40 Х/ф «Дуже страшне
кіно-2»

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРПНЯ 2017

26 серпня
УТ-1
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.35 М/с «Мандрівники в
часі»
07.20 М/ф «Книга джунглів»
08.30, 1.55 Д/с «Традиційні
свята Мацурі»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.00 Національний відбір
до Дитячого пісенного
конкурсу Євробачення2017
13.45 Т/с «Серце океану»
17.25 Український корт
18.00 Богатирські ігри
18.50 Х/ф «Королівський
генерал»
21.00, 1.10 Новини
21.30 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017.
Щоденник
21.40 Д/ф «Яскраві перемоги.
Дефлімпіада-2017»
22.10 Д/ф «Генічеськ»
22.40 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua
23.30 Д/с «Бог в Америці»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.30 Вікно в Америку
02.40 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
03.05 Т/с «Роксолана»
НТН
04.10 Легенди бандитської
Одеси»
05.25 Правда життя. Професії»
06.35 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
11.30, 3.45 Речовий доказ
13.50 Склад злочину
15.30 Переломні 80-ті
17.20 Речдок
19.00, 3.00 Свідок
19.30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
21.10 Х/ф «Дев’яті ворота»
23.35 Х/ф «Нестримні»
01.15 Т/с «Поліція Маямі»
03.30 Випадковий свідок
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.20 Світи Ольги Рапай
07.00 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт». «Давно це
діялось колись»
07.40 Майстер з Річки
08.00 Гра долі. Та, що поряд
08.10 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка
08.25 Новини. Культура
08.40 Гример
09.20 Територія Кіно.
Л. Кадочнікова.
Музей кіностудії

КАНАЛ «1+1»
06.05, 19.30, 5.05 ТСН
07.00 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 23.10 Світське життя
11.00 Вгадай скриньку
12.05 Комедія «Дівчата»
14.05 Комедія «Діамантова
рука»
16.10, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши
коміка-2017
20.15 Українські сенсації
00.10 «Юрмаліто з
Кварталом-95»

ІНТЕР
05.55 М/ф
06.20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
08.00 Х/ф «Солодка жінка»
10.00, 3.15 Наталя Гундарева.
«Запам’ятайте мене
такою»
11.00, 4.05 Х/ф «На вас
чекає громадянка
Никанорова»
12.50 Т/с «Домогосподар»
16.30 Т/с «Яблуневий сад»
20.00, 5.25 Подробиці
20.30 Україна від «А до Я»
00.05 Х/ф «Обміняйтесь
обручками»
01.55 Х/ф «Дідька лисого»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.10
Сьогодні
07.50, 5.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Якби та якби»
11.10 Х/ф «Чого хочуть
чоловіки»
13.10, 15.20 Т/с «Русалка»
17.20, 19.40 Т/с «Сила Віри»
22.00 Х/ф «Готель для
попелюшки»
00.10 Реальна містика
02.50 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»

5 канал

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, 23.00 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
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Укравтоконтинент
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

09.50 Театральні силуети.
Серце матері. Ганна
Ніколенко
10.25 Є така країна
— Україна, де живуть
Шевченко і Франко
11.15 І. Франко «Украдене
щастя», ч. 2
12.20 С. Рахманінов «Концерт
№2»
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 І. Пелюк, О. Харченко
«Принцеса Лебідь».
Вистава Київського
академічного Молодого
театру
15.00 Дитячі таємниці
15.30 Світ у прямокутнику.
Олександр Задірака
— Риба за гороскопом
16.20 Д/ф «Портрет»
17.00, 01.20 Про Богдана
Ступку і за його участі
17.35 Звукові картини
18.10 Зів’яле листя. Іван
Франко
18.30 Музей історичних
коштовностей України
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція. Володимир
Шовкошитний. Я = ми
19.50 Музика і музиканти.
Віктор Степурко
20.20 Гала-концерт Lviv MozArt
21.50 Незнаний Шевченко.
Інтерпретації Валентина
Сильвестрова
22.30 Вечір пам’яті Нонни
Копержинської
23.20 Jazz Коло. У колі друзів,
ч. 2

00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Микола
Біденко
02.00 Вистава на телеекрані
«За двома зайцями»
04.30 Д/ф «Таємниче місто
Гелон»
05.05 Веніамін Тольба.
Романтик ХХ століття

20.55 Х/ф «Убити Білла-2»
23.20 Х/ф «Відчайдушний
месник»
01.15 Територія обману
02.15 Х/ф «Двійник»
03.25 Облом.UA.
04.00 Бокс

СТБ
06.05 Все буде добре!
08.00 Караоке на майдані
08.55 Все буде смачно!
10.45 Хата на тата
12.20 Вагітна у 16
14.10 Доньки-матері
15.05 Х/ф «Дорога моя
донечко»
16.55 Х/ф «Щастя за
рецептом»
19.00 Х/ф «Мама буде
проти»
23.10 Х/ф «Службовий
роман»
02.15 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Марафон. День
відкритих дверей
КАНАЛ «2+2»
06.00
08.00
12.00
12.35

М/ф
Загублений світ
Цілком таємно
Т/с «Зустрічна
смуга»
16.25 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
18.20 Х/ф «Світанок
планети мавп»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 23.10, 3.30, 5.35
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
08.10 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
10.00, 22.00 Футбол NEWS.
LIVE
10.20 «Сосьєдад» —
«Вільярреал». ЧІ
12.10 «Ліверпуль»
— «Гоффенгайм». ЛЧ
УЄФА
13.55 ЧА. Передмова до туру
14.25 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
16.30 «Бетіс» — «Сельта». ЧІ
18.20 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
19.20 «МЮ» — «Лестер». ЧА
21.25 «Леванте» —
«Депортіво». ЧІ
23.20 «Алавес» —
«Барселона». ЧІ.
01.10 Світ Прем’єр-ліги
01.40 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
03.45 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьєдад» —
«Вільярреал». ЧІ

ICTV
06.00
06.50
07.50
08.55

Дивитись усім!
Без гальм
МіЖ
Д/ф «26 речей, які нас
змінили»
09.55 Х/ф «Помінятися
місцями»
12.10, 13.00 Х/ф
«Поліцейський із
Беверлі Гіллз»
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі Гіллз-2»
16.40 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі Гіллз-3»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Облівіон»
22.45 Х/ф «Зелена миля»

02.10 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.30 Провокатор
04.20 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
07.45 «Славія» — «АПОЕЛ».
ЛЧ УЄФА
09.30 «Бетіс» — «Сельта». ЧІ
11.15 ЧА. Передмова до туру
11.45 «Ніцца» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
13.35 ЧІ. Передмова до туру
14.05 «Олександрія»
— «БАТЕ». ЛЄ УЄФА
15.55 Топ-матч
16.10, 20.15 Футбол NEWS.
LIVE
16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE
16.55 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
17.45, 00.00 Футбол Tables
19.25 «Олімпік» —
«Карпати». ЧУ
21.50 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
22.45 Світ Прем’єр-ліги
23.10 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
01.10 Огляд середи. ЛЧ
УЄФА
02.05 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
03.55 «Леванте» —
«Депортіво». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Богдан Ступка
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова
залізниця
14.30 Левиний рик
15.30 Африка: хижий світ
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний світ
00.30 Полювання на НЛО
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НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 1.20 Зона ночі
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.25 Kids ‘Time
07.30 Т/с «СашаТаня»
14.00 Х/ф «Смокінг»
16.00 Х/ф «Карате-пацан»
18.50 Х/ф «Відчайдушні
напарники»
21.00 Х/ф «Три ікси»

23.20 Х/ф «Гість»
01.20 Зворотний бік Місяця
02.00 Академік Корольов
02.50 Аджимушкай.
Підземелля смерті
03.40 Місто, яке зрадили
04.30 Підроблена історія
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25, 9.30 М/ф
11.15 Т/с «H2O: просто додай
води»
12.50 Орел і решка
00.00 Х/ф «Блондинка і
блондинка»
01.45 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мульмікс
10.20 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
10.50 М/ф «Пустотливе
вороненя»
12.20, 1.45 Х/ф «Я твій
герой»
14.50, 22.05 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Бібліотекар.
Прокляття Юдиного
потира»
19.55 Одного разу під
Полтавою
00.05 Х/ф «Дуже страшне
кіно»
03.45 Віталька
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРПНЯ 2017
УТ-1

27 серпня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.55 М/ф
06.25 Х/ф «За двома
зайцями»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00, 4.25 Х/ф «Шалене
весіллля»
14.00, 2.40 Х/ф «Нареченавтікачка»
16.10 Х/ф «Як же бути
серцю»
18.10 Х/ф «Як же бути
серцю. Продовження»
20.00 Подробиці
20.30 Концерт «Моя душа...»
23.10 Т/с «Яблуневий сад»

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.35 М/с «Мандрівники в
часі»
07.20 М/ф «Книга джунглів»
08.30, 2.05 Д/с «Традиційні
свята Мацурі»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Х/ф «Королівський
генерал»
11.50, 1.40 Театральні сезони
12.20 Мистецькі історії
12.35 Фольк-music
13.55 Перший на селі
14.25 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 1.10 Новини
21.30, 1.30 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017.
Щоденник
21.40 Д/с «Супервідчуття»
22.15 Д/с «Вагасі — японські
смаколики»
ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
02.50 Д/ф «Василь
Симоненко.
Тиша і грім»
03.20 Т/с «Роксолана»

06.00 Україна. Повернення
своєї історії
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
09.50 Розсміши коміка-2017
10.50 Світ навиворіт
12.00 Т/с «Слуга народу»
17.30 Комедія «Слуга
народу-2»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Танці з зірками
23.00 Ліга сміху
01.45 Світське життя
04.30 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

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

НТН
04.15 Правда життя. Професії
04.45 Х/ф «Все перемагає
любов»
06.05 Х/ф «Беремо все на
себе»
07.40 Т/с «Життя, якого не
було»
11.05 Х/ф «Перевертень у
погонах»
12.50 Х/ф «Сім стариків і
одна дівчина»
14.50 Легенди карного
розшуку
15.55 Склад злочину
17.20 Речдок
19.00 Т/с «13»
23.00 Х/ф «Області
темряви»
00.55 Х/ф «Дев’яті ворота»
03.10 Таємниці кримінального
світу

«Цвістимеш ти — покіль
мій спів лунає»
14.55, 02.55 Галина Стефанова.
Подолання
16.00 Музика без меж
16.30 Іван Франко і Леся
Українка
17.00, 01.15 Роман Коваль.
Повернення правди.
Літопис боротьби за
Українську державу, ч. 2
17.40 Пам’яті Марії та
В’ячеслава Супрунових
18.20 Києвотека. Київ у
щоденниках. О. Кошиць
«Спогади»
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва
19.50 Сценограй
20.20 М. Коляда «Дівочий
виноград». Вистава
Київського академічного
Молодого театру
22.20 Передчуття. Вечір
пам’яті Б. Ступки
23.15 «Барахолка».
Композитор О. Родін
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Віктор
Неборак ( Про Івана
Франка)
04.00 Концерт Рок-оркестру
народних інструментів
України «НАОНІ»
05.40 Старий Луцьк

19.00, 2.30 Слідство ведуть
екстрасенси
22.50 Я соромлюсь свого тіла

КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Світ у прямокутнику.
Олександр Задірака
— Риба за гороскопом
06.50 Д/ф «Портрет»
07.30 Зів’яле листя. Іван
Франко
07.45 Дитячі таємниці
08.10 Про Богдана Ступку і за
його участю
08.45 Звукові картини
09.20 Позиція. Володимир
Шовкошитний. Я = ми
09.50 Музика і музиканти.
Віктор Степурко
10.20 Гала-концерт Lviv MozArt
11.50 Незнаний Шевченко.
Інтерпретації Валентина
Сильвестрова
12.30 Вечір пам’яті Нонни
Копержинської
13.20 Jazz Коло. У колі друзів,
ч. 2
14.00, 02.00 Івану Яковичу
Франку присвячується.

06.50
07.40
09.15
13.10

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
Сьогодні
Зірковий шлях
Т/с «Пощастить у
коханні»
Т/с «Сила Віри»

ICTV
07.25 Х/ф «Голий пістолет.
З файлів поліційного
відділку»
08.55 Х/ф «Голий пістолет2. Запах страху»
10.40 Х/ф «Голий пістолет3. Остання образа»
12.05, 13.00 Х/ф «Зелена
миля»
12.45 Факти. День
16.10 Х/ф «Облівіон»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 8.05 Kids ‘Time
05.50 М/с «Губка Боб і
квадратні штани»
06.40 М/ф «Бременські
розбійники.
Відчайдушна гастроль»
08.10 М/ф «Микита
Кожум’яка»
10.00 Х/ф «Відчайдушні
напарники»

17.00, 20.00 Т/с «Його любов»
19.00, 5.50 Події тижня
21.40 Т/с «Квиток на двох»
01.30 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий лікар-2»

5 канал

СТБ
05.40 Все буде добре!
06.50 Хата на тата
08.50 Все буде смачно!
09.45 Караоке на майдані
10.40 Полювання
11.40 Х/ф «Службовий
роман»
14.45 Х/ф «Мама буде
проти»

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15
15.30
16.05

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
В кабінетах

ТОНІС
06.00 Марафон. День
відкритих дверей
КАНАЛ «2+2»
06.00, 15.30, 23.15 Бокс
08.00 Бандерлоги
09.10 Він, Вона і телевізор
10.50 Х/ф «День
незалежності»
13.40 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбія»
16.30 Х/ф «Чужі»
19.20 7 тур ЧУ з футболу
«Зоря» —
«Чорноморець»
21.25 Профутбол
00.15 Змішані єдиноборства.
UFC.
02.45 Х/ф «Все перемагає
любов»
03.55 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 3.35, 5.35 Топ-матч
06.10 «Олімпік» —
«Карпати». ЧУ
08.10 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
12.05 «МЮ» — «Лестер». ЧА
13.55 «Алавес» —
«Барселона». ЧІ
16.00 Світ Прем’єр-ліги
16.30, 18.55 Тур ONLINE
16.55 «Маріуполь» —
«Динамо». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Олександрія»
— «Ворскла». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.00 «Челсі» — «Евертон».
ЧА

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

00.50 Огляд вівторка. ЛЧ
УЄФА
01.45 «Хетафе» — «Севілья».
ЧІ
03.45 «Олександрія»
— «Ворскла». ЧУ
ФУТБОЛ-2
06.00 «МЮ» — «Лестер». ЧА
07.50, 17.30, 20.55 Топ-матч
08.00 «Алавес» —
«Барселона». ЧІ
09.50 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
11.40 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
13.30 «Олімпік» —
«Карпати». ЧУ
15.20 «Челсі» — «Евертон».
ЧА
16.25, 18.55, 22.00, 00.00
Футбол Tables
17.45 «Ліверпуль» —
«Арсенал». ЧА
20.00 Огляд вівторка. ЛЧ УЄФА
21.10 «Хетафе» — «Севілья».
ЧІ

18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Людина з
залізними
кулаками»
22.25 Х/ф «Людина з
залізними
кулаками-2»
00.15 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
02.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.45 Провокатор
23.10 «Реал» — «Валенсія»».
ЧІ
01.10 Огляд середи. ЛЧ УЄФА
02.05 «Маріуполь» —
«Динамо». ЧУ
03.55 «Ліверпуль» —
«Арсенал». ЧА
МЕГА
06.00, 0.30 Бандитська Одеса
07.40 Володимир Івасюк
08.30 Наші
11.00 Великі танкові битви
12.40, 21.00 Бойова
залізниця
14.30 Левиний рик
15.30 Дика Шрі-Ланка
18.20 Містична Україна
22.40 Паранормальний світ
04.30 Скарб.UA

05.10
06.00
06.30
07.50

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

12.10 Х/ф «Година пік»
14.10 Х/ф «Година пік-2»
16.00 Х/ф «Година пік-3»
17.45 Х/ф «Три ікси»
20.00 Х/ф «Коммандо»
22.00 Х/ф «Механік»
00.00 Х/ф «Нереальний
блокбастер»
02.00 Х/ф «Селфіпаті»
08.25, 11.15 М/ф
09.50 Т/с «H2O: просто додай
води»
13.00 Орел і решка
23.00 Х/ф «Моє велике
грецьке весілля-2»
00.50 Вечірній квартал
02.25 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф «Пустотливе
вороня»
11.00 М/с «Лис Микита»
16.00 Танька і Володька
19.55 Одного разу під
Полтавою
22.05 Казки У Кіно
00.05 Х/ф «Дуже страшне
кіно-2»
01.35 Х/ф «Страчені
світанки»
03.15 Віталька
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■ РЕЙТИНГИ

І довели ж тебе,
Києве мій…
Столиця України опинилася на дні списку
найкомфортніших для проживання міст світу

❙ Жити в Києві так само «комфортно», як у відсталих країнах Африки.
Ігор ВІТОВИЧ
Щойно оприлюднено цьогорічний рейтинг 140 найкомфортніших (і некомфортних) для проживання міст світу. Цей перелік
готують щороку спільно міжнародна консалтингова компанія у
галузі людських ресурсів «Мерсер» та британський аналітичний
центр Economist Intelligence Unit
при бізнесовому журналі «Економіст». Індекс якості міського життя укладається за 30 показниками,
які об’єднані в п’ять контрольних
груп, що визначають умови життя
в досліджуваних містах: стабільність, охорона здоров’я, культура
та довкілля, освіта, інфраструктура. За кожним із цих п’яти критеріїв місто отримує оцінку від 0
(найгірше) до 100 (найкраще)
балів. Далі виводиться загальна
середня оцінка міста.
Сьомий рік поспіль перше місце у рейтингу займає австралійський Мельбурн, який, на думку
укладачів рейтингу, є найкомфортнішим для проживання містом світу. Його загальна оцін-

ка становить 97,5 бала. Охорону
здоров’я, освіту та інфраструктуру в цьому місті експерти оцінили на 100 балів, стабільність
— на 95, культуру і довкілля —
на 95,1. Друге за комфортом місто в світі — Відень, на третій сходинці — канадський Ванкувер.
До першої десятки також потрапили (місця з четвертого по десяте) Торонто (Канада), Калгарі
(Канада), Аделаїда (Австралія),
Перт (Австралія), Окленд (Нова
Зеландія), Гельсінкі (Фінляндія)
та Гамбург (Німеччина).
Останню десятку в списку
комфортних для проживання
міст світу відкриває на 131-му
місці... Київ. Загальний бал столиці України — 47,8, а за п’ятьма
визначальним критеріями: стабільність — 35, охорона здоров’я
— 54,2, культура та навколишнє середовище — 48,6, освіта —
75, інфраструктура — 42,9. Київ
є єдиним європейським містом в
останній десятці. Компанію столиці України там склали (місця
із 132-го по 140-ве): Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), Кара-

чі (Пакистан), Алжир (Алжир),
Порт-Морсобі (Папуа Нова Гвінея), Дакка (Бангладеш), Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія), Дамаск (Сирія). Все це міста з найбільш упосліджених країн світу
чи країн, де точаться війни. Прикро, що нас закинуло аж на такі
задвірки світу.
В оприлюдненому позавчора
дослідженні подається ще один
критерій — найбільший прогрес і
найбільший регрес в якості міського життя, які досягли 140 учасників списку. І, увага, тут Київ
вже є світовим лідером за регресом якості та комфортності життя в ньому: мінус 21,4 відсотка!
Погіршення якості життя впродовж останніх п’яти років також
зазнали мешканці Дамаска (триває громадянська війна) — 16,1%,
Тріполі (також громадянська війна) — 6,2%, Детройта (заворушення на расовому ґрунті) — 5,7% та
Москви — 5,6%. Москва, яка також біля дна списку, та Київ потрапили до цієї ганебної п’ятірки
не через війни, а завдяки злочинній діяльності (чи бездіяльності)
міських влад у містобудуванні,
безконтрольному зведенню багатоповерхівок та нищенню історичного обличчя міст.
За бажання влади, навіть у
не дуже багатих країнах можна
досягти прогресу. Так найбільше покращення міського життя
впродовж останніх п’яти років
спостерігалося в Тегерані (Іран)
— +5%, Дубаї (ОАЕ) — +4,6%,
Абіджані (Кот-д’Івуар) — +3,8%,
Хараре (Зімбабве)— +3,2% та
Коломбо (Шрі-Ланка) — +2,5%.
Так, столиця Зімбабве разом iз
Києвом входять до останньої десятки міст світу з найнижчою
якістю життя, але там намітився
хоч який прогрес, а в Києві — гігантський регрес. Якщо так триватиме й далі, то через наступні п’ять років столиця України
опуститься на дно списку і в нас
житиметься гірше, ніж у Зімбабве чи у Новій Гвінеї.
Бо не може бути комфортним
для життя місто, де нормально не
працює громадський транспорт,
кульгає охорона здоров’я, в якому місяцями залишаються пересохлими крани для гарячої води,
навіть при спеці в +35. Ми починаємо погано пахнути, і цей запах
вже вловили укладачі цьогорічного рейтингу. ■

■ СИМВОЛИ
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■ ЗЕМЛЯ ПУХОМ

Втрачена Віра
Пішла з життя російська актриса
і режисер Віра Глаголєва
Інна СТЕПАНЧУК
Серце 61-річної Віри
Глаголєвої перестало битися в одній із німецьких
клінік, де актриса проходила курс лікування від онкохвороби, повідомляють
російські видання. З раком
вона боролася вже тривалий
час. Хоча сама й спростовувала чутки про свою недугу,
не хотіла, аби подробиці її
захворювання обговорювали публічно. Через хворобу
так і не розпочалися зйомки стрічки з Глаголєвою в
головній ролі «Москва закохана», сама актриса, напевно, розуміючи свій стан,
радила режисеру Костянтину Фаму підшукати їй заміну, але він терпляче чекав...
Незавершеним залишився i
фільм «Глиняна яма», зйомки якого Глаголєва розпочала в березні цього року.
Віра Глаголєва належала до тих актрис, які майже
не змінюються з віком. Худорлява, мов дівчинка-підліток, з незмінною зачіскою каре вона навіть у свої
шістдесят iз «хвостиком» виглядала юною. Для кіно такі
типажі — справжня знахідка. Та Глаголєва останніми
роками нечасто знімалася,
їй більше припала до вподоби режисерська робота.
У кіно опинилася зовсім випадково: у 1974 році її, випускницю школи, оператор
на «Мосфільмі» попросив
підіграти актору на пробах
стрічки «На край світу...».
Віра так підіграла, що отримала головну жіночу роль у
фільмі. Згодом були стрічки «В четвер і більше ніколи», «Вороги», «Не стріляйте в білих лебедів», «Про
тебе», «Вийти заміж за капітана», «Ніч питань» і ба-

❙ Віра Глаголєва.
гато інших робіт у кіно. До
речі, акторської освіти Глаголєва так і не здобула, що,
втім, не завадило її таланту
розкритися сповна.
1990 року Глаголєва дебютувала як режисер стрічкою «Зламане світло», в
якій йдеться про акторів,
що після розпаду Радянського Союзу залишилися
без роботи. Але найвдалішою є її робота «Одна війна» (2010 р.), що розповідає
про трагічні долі жінок, які
народили дітей від німецьких окупантів. Фільм відзначили нагородами більше
30 міжнародних кінофестивалів. Чимало схвальних
відгуків було й про її драму
«Дві жінки» (2014), зняту
за твором Тургенєва, в якій
зіграв британський актор
Рейф Файнс.
Актриса була двічі заміжньою — перший раз за
режисером Родіоном Нахапетовим, якому народила
двох доньок. Вдруге — за
бізнесменом Кирилом Шубським, з яким теж має доньку. Всі троє теж знімалися в
кіно, хоча й не стали актрисами.
Поховають Глаголєву в
Москві 19 серпня. Зараз вирішують питання про перевезення її тіла на батьківщину. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС

Тішать туристів, але стали
збитковими

Шредеру «Роснєфть» не нашкодить

Славетні червоні телефонні будки
зникнуть iз британських вулиць

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер переконаний, що
його входження до ради директорів російської компанії «Роснєфть» не
відіб’ється негативно на позиціях Соціал-демократичної партії Німеччини
(СДПН) під час майбутніх виборів до Бундестагу. «Я не вважаю, що своїм
мандатом спричиню шкоду моїй партії», — заявив він учора швейцарській
газеті «Блік». Він увійде до керівництва російської компанії, незважаючи на критику у ФРН. «Я балотуватимусь, незважаючи на усю критику, яку
я вважаю несправедливою», — зазначив екс-канцлер, який розповів про
свої наміри увійти до керівництва компанії, що перебуває під санкціями
ЄС через анексію Росією українського півострова Крим.

Олег БОРОВСЬКИЙ

Жителі планети з недовірою ставляться до Росії

Упродовж найближчих п’яти років iз британських вулиць зникне половина телефонних будок. Їхнiй власник «Брітіш Телеком» пояснює, що в часи
стільникових телефонів їх утримання стає збитковим.
Упродовж останнього десятиріччя кількість телефонних розмов, які здійснювали з публічних телефонів, зменшилася на 90%. Нині на Британських
островах діють 40 тисяч телефонних будок. Майже
половина з них — це ті славетні червоні кабінки,
спроектовані в 30-х роках минулого століття. Відтоді вони стали окрасою та символом британських
вулиць. Якщо іноземні туристи й не обов’язково використовували їх за прямим призначенням, то вже
точно не втрачали нагоди зробити фото.
«Свого часу британці визнали червоні вуличні
телефонні кабіни національним символом країни.
Якщо якась iз них зникне, то вже безповоротно. А
мешканці островів не хочуть їх кінця», — заявив
Едді Оттецулл з фірми Red Kiosk Company («Ком-

Згідно з результатами дослідження Pew Reseаrch Center, 31% жителів
планети вбачають у Росії загрозу для своєї країни. Наприклад, про Китай
подібну думку має аналогічна кількість респондентів. З довірою до дій
президента Росії Владіміра Путіна на міжнародній арені ставляться лише
26% опитаних респондентів. Критичне ставлення до Росії особливо поширене в США та Європі. Тільки в трьох країнах з 37, де проводилося опитування, більшість жителів висловлюють позитивну думку про Росію: у
В’єтнамі (83%), в Греції (64%) і на Філіппінах (55%). Дослідження проводилося в 37 країнах за межами Росії.

❙ Частину телефонних будок, які вже стали символом,
❙ усе ж залишать.
панія червоної будки»), яка займається порятунком цих будок шляхом створення в них магазинчиків i пунктів дрібних послуг. Тепер це частий спосіб
вдихнути в раритети друге життя. «Брітіш Телеком»
сприяє процесу, не пускає зняті з вулиць кабінки на
металобрухт, а, натомість, організовує для них спеціальну програму «всиновлення будок». ■

США та Китай зміцнюють співпрацю у військовій галузі
У Пекіні з офіційним візитом перебуває голова Об’єднаних комітетів начальників штабів США Джозеф Данфорд. Хоча обидві країни змагаються
за військовий вплив у регіоні Азії та Тихого океану, їхні представники вирішили створити механізм частіших контактів. Генерал Данфорд та його китайський колега — генерал Фанґ Фенґуй — підписали документ про співпрацю між обома штабами. Під час свого візиту до Пекіна генерал Джозеф
Данфорд закликав владу Китаю посилити тиск на Північну Корею у зв’язку
з напруженою ситуацією на Корейському півострові. Американський генерал наголосив, що північнокорейська військова програма становить загрозу для усієї міжнародної спільноти, в тому числі — для Китаю. ■
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Елена ҐОРА,
спецiально для УП. Життя

Хоча офіційно в Україні заборонена проституція, за інформацією правозахисника Павла
Скали, наразі у нас працюють
понад 80 тисяч секс-працівників.
Для підтримки борделів створюють спеціальні колл-центри,
які приводять чоловіків до секспрацівниць. Більше того, десятки таких диспетчерських у столиці обслуговують російських
сутенерів. Одна з операторок,
яка працювала з московським
борделем, погодилася поговорити з «Українською правдою.
Життя» та розповісти деталі.

■ ТАКИЙ ДОСВІД

Диспетчер борделю
виходить на зміну
Як київськi секс-працiвницi обслуговують росiйських клiєнтiв
інакше», — пояснює Аліна.
Коли чоловіку достатньо
фото і листування, він просить
про зустріч.
У кожному борделі, який обслуговує колл-центр, залучені
десятки жінок по всій Москві.
Диспетчерка уточнює, де перебуває чоловік. Де б він не був,
вона скаже, що знаходиться поруч, а коуч знайде секс-працівницю неподалік.
Робота з клієнтом закінчується тоді, коли секс-працівниця відкриває клієнтові двері.
Тоді диспетчер звітує: «хлопчик зайшов», і їй зараховується «захід».

Пристойність
«На співбесіді мені сказали,
що робота звичайна, диспетчерська. Розповісти про товар,
його характеристики, вартість,
домовитися про доставку.
Як дізналася потім, мій товар — живі люди», — починає
Аліна, студентка-другокурсниця престижного університету.
На одній iз центральних
київських вулиць стоїть будинок. На вигляд йому не менше
століття: ліпнина, дерев’яні
двері, гігантські вікна. Його
майже повністю здають під офіси. На другому поверсі — коллцентр борделю.
Про таку роботу не пишуть
в інтернеті, хіба що загально:
«Потрібен диспетчер колл-центру». Ані імен, ані телефонів,
ані назв організацій.
Переважно телефонують
самі, питають, чи потрібна робота. Зарплата близько 3000
гривень, плюс відсоток від продажів.
Співбесіда стандартна: анкета, питання про освіту, досвід роботи та інтереси.
«Я знала, що проституція
існує. Я не знала, що є ціла
система, — продовжує Аліна.
— Не здогадувалася ні про що,
аж поки не почала працювати.
Зараз думаю, що питання на
співбесіді були дивні: чи повна
сім’я? Хто вас утримує? Питали, чи маю анкети на сайтах
знайомств та чи впевнена я в
собі».
Колеги Аліни розповідали,
що таких колл-центрів у Києві
десятки, вони обслуговують
російські борделі.
В Росії диспетчерів «накривають ментівські облави», тому
вони працюють в Україні — неофіційно, під виглядом рекламних агенцій.
На співбесіді потенційним
працівницям кажуть, що рекламують масажні салони, мовляв, не всі послуги пристойні, але нічого кримінального.
Диспетчер має лиш допомогти клієнту знайти салон та
обрати послуги.
«Мені сказали, що це мене
не компрометує, я лише допоможу сором’язливим людям
отримати те, що їм потрібно.
Я розгубилася, але подумала, що чому б і ні, якщо це мене
особисто не стосується», — розповідає дівчина.

Огида
Про роботу в колл-центрі
для секс-працівниць не розкажеш друзям.
Дівчата брешуть, що працюють диспетчерками в таксі,
та деякі зізнаються — найближчим усе ж сказали правду.
Одна з таких дівчат, Оля,
каже, що працювати їй навіть
подобається. Вона — рекордсменка диспетчерської з так
званих «заходів», тобто кількості клієнтів, успішно приве-

Звичка

❙ Яке б фото диспетчер не скинула, все одно секс-працівниця виглядатиме інакше.
❙ Фото Остапа ЯРИША.
дених до секс-працівниць.
«Оля думає, що зрозуміла
цих збоченців, — розповідає
про колегу Аліна. — Вона поводиться з ними, як реальна
жінка: слухає, багато запитує,
створює ілюзію повноцінних
стосунків. А потім говорить,
що може дати їм те, що потрібно — любов і задоволення. Так
у неї щодня по п’ять чоловіків
і «заходять».
В диспетчерській панує
особлива атмосфера.
Головна по залу — «коуч»
— невпинно повторює: всі чоловіки однакові, вони всі тва-

Або так, або хтось буде водити
по ресторанах, щоб потім взяти
тебе, як шматок м’яса.
Ми просто спрощували цю
схему між чоловіком і секспрацівницею».
Про те, що їй доведеться зводити чоловіків з такими жінками, Аліні сказали у перший робочий день.
У диспетчерську новачків
підбирають, коли знають, що
людині дуже потрібна робота
і гроші. Тоді сумнівів менше,
і працівниці рідше йдуть геть,
коли дізнаються правду.
Проблеми з грошима були

«Мені гидко, що саме мене вважають секспрацівницею. Гидко, що сприймають як предмет
для втіхи».
рини, їм потрібно тільки одне.
У диспетчерок часто здають
нерви, їм доводиться прикидатися секс-працівницями, і не
кожній з них це морально під
силу. Тоді коуч відводить їх в
інше приміщення і каже, що
все нормально, тут усе, як у реальному житті.
«Коли в мене був перший
«захід», я розридалася від огиди. Мене відвели на балкон і
сказали, що ця робота мене
життя навчить, — пригнічено говорить Аліна та міцніше
стискає цигарку поміж пальців. — Вони так і говорять: яка
різниця, як жінці продатися.

і в Аліни: «Коли я прийшла
на першу зміну, мені сказали: «Ми допомагаємо надавати інтимні послуги». Повторили, що це все безпечно, ніхто не
дізнається, чим я заробляю. Не
знаю, чому залишилася».

Відвертість
Навчання такої роботи триває декілька днів. На кожному
диспетчерському комп’ютері є
спеціальні програми, закладки
на сайтах, збережені акаунти і
листування.
Коуч показує, як і де треба
зареєструватися, манеру спілкування можна підгледіти в

попередньому листуванні.
Кожна дівчина в колл-центрі створює безліч акаунтів:
mail.ru, VK, сайти знайомств.
У кожну анкету додають
відверті фото та пишуть чуже
ім’я.
У графі «інтереси» вказують секс: класичний, анальний, оральний, хоча б раз на
день, за невелику матеріальну
винагороду. Далі все механічно — потрібно розіслати десятки оголошень по групах: «Хочу
сексу сьогодні, писати в приват». Зацікавлені чоловіки пишуть майже одразу.
Сайти швидко блокують акаунти за ключовими словами або
за непристойні фото. Тому завдання диспетчера — перевести
розмову в Viber чи Whatsapp, де
й відбувається основна частина
роботи.
За словами Аліни, чоловіки швидко переходять до діла:
просять оголені фото і питають,
що саме вони можуть отримати
за свої гроші.
У кожної диспетчерки на
комп’ютері десятки фото: оголені, в білизні, професійні фото
проституток та світлини звичайних жінок. Будь-які відверті фото з інтернету підійдуть,
щоб вмовити чоловіка «зайти».
«Майже всі хочуть бачити фото з обличчям, але такі не
скидаємо. Кажемо, що бували
випадки, коли знайомі впізнавали. Насправді, хоч яке б фото
диспетчер скинула, все одно
секс-працівниця виглядатиме

Аліна каже, що розцінки у
всіх секс-працівниць однакові,
дорожчі лише в найкрасивіших
iз них.
Будь-який секс та еротичний масаж коштують 4 тисячі
рублів, тобто близько 1700 гривень.
Секс утрьох — удвічі дорожчий. За всі додаткові бажання
клієнти платять iще по 2 тисячі
рублів.
Більшість чоловіків упевнені, що спілкуються з секспрацівницею, але все одно дзвонять, аби пересвідчитися —
жінка справжня.
«Зазвичай чоловіки знають,
що це не безкоштовно. Однак інколи ми пишемо прямо: «Зайчик, ти ж розумієш, я працюю
за невелику винагороду».
Деякі навіть знають про існування диспетчерів і можуть
одразу сказати: сьогодні потрібна низенька, висока, білявка, шатенка, в такому районі в
такий-то час», — каже дівчина.
Між переходом у Viber і «заходом» можуть пройти години
— нерідко диспетчер розмовляє
по телефону, перш ніж клієнт
приїде до секс-працівниці. Аліна каже, що вести розмову від її
імені — найскладніша частина
роботи.
«Мені гидко, що саме мене
вважають секс-працівницею.
Гидко, що сприймають як предмет для втіхи.
Одні могли нити годинами
на роботу, на життя, на жінок, а
могли просто подзвонити і прямо в трубку почати мастурбувати.
Мені такий трапився ледь
не в перший день, пам’ятаю, як
стало огидно, коли він так реагував на мій голос, — Аліна
глибоко вдихає повітря, переводить дух. — Коли я почула,
як він кінчив, мені стало моторошно».
Коуч одразу зрозуміла, що з
Аліною щось не те, і знову відвела її на балкон.
Сказала, якщо в неї хоч раз
були стосунки, вона має все розуміти.
«Диспетчерок запевняють,
що на цьому побудовані всі
стосунки чоловіків і жінок —
якщо повірити, допомагає абстрагуватись і працювати далі.
Я повірити в це не змогла». ■
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Олександр Хацкевич
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«Усі розуміють, що залишитися без єврокубків ми не маємо права».

головний тренер ФК «Динамо» (Київ)
Григорій ХАТА
Для того, аби зрозуміти,
чим так сильно приваблює клуби Ліга чемпіонів, достатньо подивитися на бухгалтерську відомість УЄФА, в якій на сезон
2017/2018 років запланований
комерційний прибуток у розмірі
2,35 мільярда євро. При цьому
на виплати учасникам Суперліги передбачається 1,3 млрд.,
тоді як на Лігу Європи виділять утричі менше — лише 399
мільйонів євро. У минулому сезоні єдиний представник України в найпрестижнішому європейському кубку — «Динамо»
— заробив трохи більше 15 млн.,
а левову частку цих надходжень
склали виплати за потрапляння (напряму, без кваліфікації)
до групового етапу турніру. На
жаль для динамівців, отримати в поточному сезоні «легких»
грошей їм уже не вдасться — намагання українського віце-чемпіона пробитися до еліт-раунду
через відбір виявилися невдалими. До речі, їхній кривдник —
швейцарський «Янг Бойз» — у
першому поєдинку заключного
етапу кваліфікації вдома мінімально поступився московському ЦСКА, пропустивши м’яч
уже в доданий арбітром час.
Динамівці ж свій єврокубковий похід продовжать у Лізі Європи, де в четвер розпочали своє
двоматчеве протистояння з португальським «Марітіму» за місце в основному пулі учасників
змагань. Враховуючи неблизький шлях до острова Мадейра,
у «Динамо» вирішили завчасно
прибути до Фуншалу — міста,
котре представляє «Марітіму».
До речі, в аеропорту міста всіх
його гостей зустрічає пам’ятник
легендарному уродженцю Фуншалу — зірковому футболісту
«Реалу» Кріштіану Роналду, на

■ ФУТБОЛ

«Левові» мотиви
Залишившись без Суперліги, віце-чемпіон України шукатиме
єврокубкового щастя в другому за силою клубному турнірі континенту

❙ Після вильоту з Ліги чемпіонів «Динамо» всіма силами намагатиметься продовжити свій міжнародний сезон у Лізі Європи.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
честь котрого не так давно перейменували повітряну гавань
Мадейри.
Після вильоту з Ліги чемпіонів, за словами головного
тренера «біло-синіх» Олексан-

дра Хацкевича, його команда не
має права залишитися без єврокубків. Тож у протистоянні з
«левами» із Мадейри його підопічні будуть сконцентровані та
мотивовані.

Оцінюючи одразу після жеребкування «плей-оф» кваліфікації ЛЄ майбутнього суперника, білоруський наставник динамівців назвав шосту команду
минулого розіграшу чемпіонату

Португалії прийнятним варіантом. По суті, про «Марітіму» в
Європі знають зовсім мало, адже
головним досягненням цього клубу є виграш Кубка Португалії в далекому 1926 році.
Водночас для вітчизняних шанувальників футболу «Марітіму» може бути цікавим тим, що
в 2003 році тут головним тренером працював колишній футболіст київського «Динамо»
Анатолій Бишовець.
Однак, здається, ключовою
футбольною темою для Фуншалу залишається все ж кар’єра
Роналду, «Реал» котрого після
виграшу Суперкубка УЄФА днями здобув аналогічний трофей і
в Іспанії, перегравши за сумою
двох матчів (3:2 та 2:0) «Барселону». Щоправда, сам Роналдо
в повторному поєдинку участі
не брав, адже змушений відбувати п’ятиматчеву дискваліфікацію за те, що штовхнув арбітра у першій частині «ель-классико». «П’ять матчів поза грою
— це несправедливо та смішно»,
— обурився рішенням футбольної феміди Іспанії іменитий португалець.
***
Додамо, що, окрім динамівців, пробитися до групового раунду Ліги Європи спробує
й «Олександрія», суперничати котрій випало з білоруським
БАТЕ. В останні роки клуб із Борисова кілька разів мірявся силами на євроарені з «біло-синіми», тож, як каже наставник
олександрійців Володимир Шаран, інформації про суперника у
нього більш ніж достатньо. Утім
тренер наголошує, що основна
перевага білоруського колективу — наявність за його плечима
серйозного міжнародного досвіду. «Важливо, аби хлопці не перегоріли», — хвилюється Шаран. ■

■ УНІВЕРСІАДА

Рівняння на чемпіона
На студентську Олімпіаду українська збірна вирушила з
традиційно високими амбіціями
Григорій ХАТА
Починаючи з 1949 року, Міжнародна
федерація студентського спорту виступає
незалежним гравцем в системі спортивної
індустрії. На сайті організації йдеться, що
FISU була створена для пропаганди спорту
у тісній співпраці й відповідно до університетських принципів. І сьогодні їй вдається
на досить високому рівні підтримувати свій
імідж. За великим рахунком, змагання, що
проходять під егідою цієї поважної федерації, мало чим відрізняються від Олімпійських ігор, хіба що періодичність їхнього
проведення інша. Два роки тому в іспанській Гранаді, а також словацьких центрах
зимових видів спорту — Осрблє та Штрбскє
Плесо проходила 27-ма зимова, натомість
у південнокорейському Кванджу відбулася 28-ма за ліком літня, Універсіада.
Минуло два роки — і світове студентство
пише вже нову главу в історії університетського спорту. На початку 2017-го в казахському Алмати змагалися студенти-«зимовики». Тоді як у суботу, 19 серпня, в Тайбеї,
що на острові Тайвань, розпочнеться літня
частина Університетських ігор. За давньою
традицією, українська збірна на змагання
подібного штибу відправляє доволі потужний склад. Керівники делегації, котру очолюють представники з Міністерства освіти та науки, намагаються залучити під си-

ньо-жовтий прапор якомога більше знаних
вітчизняних спортсменів. Одними з перших, хто вирушив до Тайбею, були делегації плавців та важкоатлетів. Так би мовити флагманами першої когорти були призери нещодавнього чемпіонату світу з водних
видів спорту — бронзовий його призер Андрій Говоров та володар «срібла» Михайло
Романчук. Поміж майстрів залізної гри варто визначити чемпіонку Європи-2016 Ірину
Деху.
На попередній літній Універсіаді «синьо-жовті» зібрали 31 нагороду (8 золотих, 17 срібних, 6 бронзових) й посіли в
медальному заліку восьму сходинку. Відтак зрозуміло, що цьогорічні медальні прагнення наших студентів мало чим
відрізнятимуться від попередніх. Присутність у складі української делегації олімпійського чемпіона Ріо-2016 зі спортивної
гімнастики Олега Верняєва та його колеги по національній збірній — бронзового
медаліста Лондона-2012 Ігоря Радивілова
— виглядає знаково. Вирушає до Тайбею
й низка членів основної збірної України
зі стрибків у воду (Максим Долгов, Олександр Горшковозов, Вікторія Кесар, Олег
Колодій), котра в червні неймовірно вдало
виступила на домашньому чемпіонаті Європи в Києві.
Здається, з серйозними амбіціями поїхали на Тайвань і українські волейболісти,

❙ Лідером студентської збірної України на Універсіаді-2017 буде чемпіон
❙ Олімпійських ігор-2016, гімнаст Олег Верняєв.
❙ Фото з сайта censor.net.ua.
■ ХРОНІКА
на чолі їхньої збірної поставили наставника
національної команди України Угіса Крастіньша. Не так давно разом із «синьо-жовтими» латвійський наставник виграв Євролігу, при цьому головна зірка нашої студентської команди Олег Плотницький торік у
складі молодіжної збірної (до 20 років) став
віце-чемпіоном молодіжного ЧЄ.
Словом, відправляючи до Тайбею 179
спортсменів-студентів із 55 вітчизняних
вузів, які змагатимуться у 22 видах спорту,
не тільки в Міністерстві освіти та науки, а й
у головних спортивних інстанціях (НОК та
Мінмолодьспорт) сподіваються на пристойний виступ наших повпредів. ■

Теніс
Турнір WTA «Прем’єр» у
Цинциннаті (США, призовий фонд
— 2,536 млн. доларів США). Друге
коло. Світоліна (Україна) — Цуренко
(Україна) — 6:1, 6:4.
Турнір АТР «Мастерз» у
Цинциннаті (США, призовий фонд
— 5,627 млн. доларів США). Друге коло. Долгополов (Україна) —
Кірьйос (Австралія) — 3:6, 6:7 (6:8).
Перше коло. Долгополов — Андерсон (ПАР) — 6:4, 7:6 (8:6). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Знати ворога в обличчя
Аби розпізнати рак на ранніх стадіях, уважно придивляйтеся до свого організму

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СЕРПНЯ 2017

■ ІНШИЙ БІК МЕДАЛІ

Місія майже нездійсненна
Том Круз зламав ногу,
виконуючи каскадерський трюк
Не секрет, що для виконання
надскладних трюків у фільмах
прийнято запрошувати професійних каскадерів. Утім, багато хто
з акторів вважає за честь довести,
на що вони здатні, і самим кинути
виклик небезпеці. Щоправда, не
завжди цей ризик можна назвати
виправданим.
От і голлівудський супермен
Том Круз, який зараз знімається
у шостій серії франшизи «Місія
нездійсненна», дещо переоцінив
свої сили, намагаючись перестрибнути з декорації на дах будинку, і замість ефектного приземлення врізався в стіну. Як наслідок — перелом двох кісток гомілки і щонайменше чотиримісячна
зупинка у знімальному процесі.
Сам актор пізніше зізнався, що
перед зйомками ніч не спав, та й
трюк виявився дещо складнішим,

ніж він сподівався. І вік дається
взнаки: усе ж 55 років — це не 25,
особливо для таких трюків. Хоча
Том Круз належить до тих акторів, які намагаються все робити самостійно, і навіть у попередній частині «Місії нездійсненної»
він виконав більшість трюків, у
тому числі злетів у небо, зачепившись за борт літака. Тепер
же Том Круз вимушений був замовляти квиток із Лондона, де
відбувалися зйомки, до США,
де він проходитиме курс лікування та реабілітації.
Продюсери фільму розчаровані вимушеним простоєм,
однак травма головного героя
позбавила їх вибору. «Том Круз
— найголовніша зірка фільму,
все обертається навколо нього»,
— цитує таблоїд The Sun слова
одного з наближених до зйомок
інформаторiв. Утім, кіностудія
Paramount Pictures запевнила,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №100
❙ Том Круз.
що прем’єра фільму «Місія нездійсненна-6» відбудеться, як і
було заплановано, 27 липня наступного року.
Місія здійсненна? ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 21 до 27 серпня
Овен (21.03—20.04). Ви зможете
приймати рішення за своїх близьких, але не
диктуючи їм свої правила, а тільки підштовхуючи.
У дрібних справах будуть нагороди, за великi
поки що не варто братися.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Телець (21.04—21.05). Ви стукатимете
в зачинені двері — вони відкриються, але в
інший бік. Для вас буде важливий процес,
а не результат. Вдасться узгодити деякi
питання.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Близнюки (22.05—21). Координуйте
свої плани у зв’язку зі змінами, розширюйте
коло знайомств. Вдалою буде зміна місця,
тож вирушайте подорож.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.
Рак (22.06—23.07). Ви можете повернутися в минуле. Але не намагайтеся встановлювати свої правила. Усі питання вирішуйте
за інерцією, знадобиться попередній досвід.
Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

Лев (24.07—23.08). Будьте готові
до того, що можете оступитися. Допомога
прийде тільки в останній момент. Робіть те,
що вважаєте за потрібне, вам вистачить на
це часу.
Дні: спр. — 22; неспр. — 25.
Діва (24.08—23.09). Переваги можуть
змінитися. Новизна буде дуже привабливою,
ви можете зайнятися нею до фанатизму.
Щоб бути в центрi уваги, необов’язково бути
меценатом.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Терези (24.09—23.10). Усе піде за
планом, ви зможете багато чого уточнити
та продумати. Стане в нагоді не тільки
компанія, а й тi, кому можна втерти носа.
Дні: спр. — 24; неспр. — 27.
Скорпіон (24.10—22.11). Ваша недалекоглядність зробить тиждень дуже складним. Ви не помітите того, що затівають за вашою спиною. Добре, якщо поруч буде хтось,
хто вiдкриє вам очi.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Стрілець (23.11—21.12). Дійте
акуратно, не намагайтеся все демонструвати.
Ваші секрети видасть той, про кого ви
навіть не думали. Робіть тільки головне, не
ризикуйте.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Козеріг (22.12—20.01). Ви можете
самі собі нашкодити, переоцінивши власний
досвід. Будьте готові до того, не все вийде,
доведеться повертатися й доробляти.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Водолій (21.01—19.02). Утримайтеся
від експериментів і кардинальних змін. Саме
в цей період ви зможете використовувати
чужі бонуси та можливості на свою
користь.
Дні: спр. — 23; неспр. — 26.
Риби (20.02—20.03). Ви зможете
досягти успіху в нових справах або
продовжуючи старi. Розбирайтеся, з’ясовуйте,
радьтеся — тоді все вийде. Вдалими будуть
далекі поїздки, але плануйте їх заздалегідь.
Дні: спр. — 27; неспр. — немає. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +32...+34.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +29...+31.
17 серпня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +15...+17, удень +29...+31. Моршин: уночi
+17...+19, удень +31...+33.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

упорядкований ліс. 8. «Дивлюсь я
на ..., та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю?» (Михайло Петренко). 11. Фокусник, заклинач змій.
12. Дім середньовічного рицаря чи
короля. 13. Характер «з перцем».
15. «Два кольори мої, два кольори,
... на полотні, в душі моїй ...» (Дмитро Павличко). 17. Французький сир
із пліснявою. 19. Розсіл для засолювання риби чи ікри. 20. Хрещена сина чи доньки. 22. Гра в шахи з
лімітом часу. 23. Молитовний вірш
на честь якого-небудь свята або святого у православному богослужінні.
25. Ім’я народного героя Кармелюка. 26. Плодовий кущ із м’ясистими
зеленими ягодами. 28. Штучна судина в обхід вражених ділянок головних судин серця. 29. Шотландська національна картата спідниця,
яку носять чоловіки.
Кросворд №97
вiд 11—12 серпня

■ ПРИКОЛИ

19—20 серпня за прогнозами синоптиків
Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +19...+21, удень +32...+34. Пiслязавтра вночi
+19...+21, удень +32...+34.

По горизонталі:
1. Головний елемент українського Герба. 4. Український письменник і мандрівник, автор книг «Мексиканські хронічки: історія однієї
мрії», «Навіжені в Мексиці», «Жорстоке небо». 7. Пластичний матеріал,
із якого учать ліпити в школі. 9. Приставна драбина на судні чи літаку.
10. Прізвисько олігарха Ігоря Коломойського. 11. Великий промисловий птах ряду курячих із яскравим
оперенням. 14. Одна з двох етнічних груп, на які ділиться мордовський народ. 16. Окрема людина, індивід. 18. «Ой, що то за шум учинився, що ... та й на мусі оженився?».
(народна пісня). 19. Автомобіль за
викликом. 21. Популярна жувальна
гумка, що рятує від карієсу. 24. Відгалуження річки окремим потоком.
27. М’яка шкіра з ворсистою поверхнею. 29. Популярний рок-гурт, лідером якого був Віктор Цой. 30. Селище в Чехії, під яким у 1805 році
Наполеон розбив російські війська.
31. Комплект спеціально підібраного одягу. 32. Порода мисливського
пса.
По вертикалі:
1. Ритуальний барабан. 2. Одночасний постріл із кількох одиниць
зброї. 3. Головний порт Іраку. 4. Замерзла на річці вода. 5. Часті удари барабанної палички. 6. «Берлин
рушив, а Івася ... покрила». (Тарас
Шевченко). 7. Штучно насаджений,

Захід

00…00
+16…+21
+29…+34
00…00
+16…+21
+27…+32

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
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України.
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— Порадь, що купити дружині
на день народження.
— А чи не простіше запитати в
неї самої?
— Ні! Таких грошей у мене немає!
***
— Любий, а пам’ятаєш, ти їздив
на риболовлю?
— Так, а що?
— Щука твоя дзвонила, сказала, що з ікрою!
***
Мама запитує в маленького
сина:

— Що ти робитимеш, поки я ходитиму по магазинах?
— Гратиму з нянею або залізницею, — відповідає син. Усе залежить від того, що саме вибере собі
тато.
***
Найдієвiший напис на хвіртці:
«Обережно! Собака — злий! Ланцюг — китайський!»
***
Сідаючи в крісло перукаря, він
не думав, що після слів «коротше»
найдовшим волоссям у нього на головi будуть брови.
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