Кривавий «пас»
Російські окупанти
обстрілюють позиції ЗСУ
і мирні квартали на Донбасі
напередодні
й під час мундіалю

Музичний портрет
Роксолани

Некоролівський вчинок
За день до старту
футбольного
«мундіалю» у збірній
Іспанії відбулася
заміна головного
тренера

Як дружина турецького посла
в Україні організувала
у Києві концерт музики, на яку
надихнула Хюррем Султан
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Донецьк просідає
Зі Швейцарії прибуло 860 тонн хімічних реагентів для очищення
води на окупованих територіях Донбасу
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❙ 30 відсотків від загальної кількості шкідливих викидів в Україні припадає на Донецьку та Луганські області.
❙ Фото з сайта lnr.today.

Передплату на "Україну молоду" на друге півріччя продовжено до 23 червня
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

ІнФорУМ

«Якби Церква була єдиною, війни не було б. Тому що не було б підстав
для підтримки Росії в Україні. Бо Церква була б від Москви відокремлена.
А оскільки є підґрунтя для цього, то тому й iде війна».

Філарет
Патріарх УПЦ КП

■ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Донецьк
просідає
Зі Швейцарії прибуло 860
тонн хімічних реагентів для
очищення води на окупованих
територіях Донбасу
Ірина КИРПА
Страшна екологічна ситуація в ОРДЛО змусила уряд Швейцарії відправити в якості гуманітарної допомоги спеціальний вантаж, а також сучасне обладнання, витратні матеріали та
ліки для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.
Як розповіли у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, допомога у першу чергу потрібна КП «Компанія «Вода Донбасу», а також медикам, які щодня стикаються зі збiльшенням кiлькостi хворих людей.
Раніше в Донецькій області (села Авдіївка,
Орлівка та Ластівчине) оголосили надзвичайну
ситуацію через знеструмлення місцевої фільтрувальної станції. Люди вже звикли тижнями обходитися без води, а коли вона все-таки з’являється
у кранах, то користуватися нею просто небезпечно для здоров’я через різкий запах та наявність
іржі.
На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, ситуація в ОРДЛО близька
до екологічної та гуманітарної катастрофи.
Саме на Донецьку та Луганську області припадає понад 30 відсотків від загальної кiлькостi
викидів шкідливих речовин в атмосферу в Україні. Аналізи поверхневих вод Донбасу свідчать про високий та вкрай небезпечний рівень забрудненості. Ситуація дійшла до критичної після того, як у селі Торецьке (Костянтинівський
район Донецької області) сталося часткове руйнування дамби хвостосховища фенольного заводу, де зберігають 270 тонн хімічних відходів.
Дані з екологічного звіту про ситуацію на Донбасі свідчать про те, що шахтні води виходять на
поверхню, погіршують якість питної води, відбувається просідання ґрунту та масове заболочування територій.
Загальне погіршення екології призвело до
того, що ґрунт у районі міста Донецьк, зокрема,
просів на 20—25 см. Науковці пов’язують це з
припиненням роботи шахт у регіоні. На окупованих територіях сходу України почастішало
неконтрольоване затоплення шахт, а окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних або аварійних об’єктів.
Міжнародні організації регулярно надають Донбасу гуманітарну допомогу ще з 2015
року. Так, через КПВВ «Новотроїцьке» прибув
гуманітарний вантаж від благодійної організації «Людина в біді» та Червоного Хреста. П’ять
вантажівок із товарами медичного призначення, теплицями, дошками та насінням (загальною вагою понад 50 тонн) безперешкодно проїхали на окуповану територію. Допомагають жителям Донбасу і країни Євросоюзу: зі Швеції та
Латвії на Луганщину прибуло 22 тонни гуманітарного вантажу.
Єврокомісія наголосила, що готова надати до
кінця 2018 року на 24 мільйони євро гуманітарної допомоги на потреби тих районів Донбасу, що
постраждали від агресії Росії.
За словами єврокомісара з питань міграції
Христоса Стіліанідеса, нова програма фінансування постраждалих від війни територій сходу
України передбачає допомогу для найуразливіших груп населення. ■

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Ситуація на східному фронті продовжує лишатися напруженою: минулої середи бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів
застосовували 122-мм артилерію, 120-мм
та 82-мм міномети. Внаслідок ворожих
обстрілів четверо українських військових отримали поранення.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною, та контрольованою. На всій лінії
зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь
противнику», — йдеться у зведенні пресцентру Операції об’єднаних сил станом
на четвер.
Зазначається, що на Луганщині, в
районі Новотошківського, Новоолександрівки та Новозванівки, окупанти безрезультатно намагалися витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.
На Горлівському напрямку інтенсивні
бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районах Гладосового та Зайцевого, а на Донецькому
— в районі міста Авдіївка — ворог вдався
до мінометних обстрілів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах Талаківки та Водяного (у
цьому селищі під час обстрілу отримав осколкове поранення спини 71-річний міс-

Кривавий «пас»
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цевий пенсіонер). У поліції кваліфікували подію як теракт і додають, що Водяне
розташоване за кілька сотень метрів від
позицій бойовиків. Через часті обстріли
iз села виїхали майже всі жителі, лише в
дев’яти житлових будинках мешкає мирне населення.
За даними розвідки, знищено одного
та поранено п’ять бойовиків. Зокрема,
в середу окупанти вели снайперський
вогонь у районі Красногорівки, що на
Донеччині, але «вмілими контрснайперськими заходами українські військовослужбовці швидко змусили противника припинити вогонь».
У прес-центрі запевняють, що підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь
у відповідь i подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи свої положення незмінними. ■

■ ДО РЕЧІ
Спеціальна моніторингова місія
ОБСЄ заявляє, що один із бойовиків
окупованих районів Донецької області в стані алкогольного сп’яніння
кинув у спостерігачів молоток.
Як iдеться у звіті Місії, інцидент стався, коли патруль СММ перебував на блокпосту незаконних
збройних формувань у мікрорайоні
Трудовське в Петровському районі
Донецька. Молоток пролетів над
головами спостерігачів і впав приблизно за два метри від двох припаркованих автомобілів СММ. Відзначається, що після цього бойовик пішов, а інший його «колега»
вибачився за нього.

■ ДОБРА СПРАВА

Ляшко: Відбудуємо Острозьку
академію — відбудуємо Україну!
Лідер Радикальної партії вибив 75 млн. грн. на добудову вишу
з півтисячолітньою історією
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Завдяки Олегу Ляшку до 25-річного ювілею з дня відновлення роботи Острозька академія буде з новим
навчально-науковим корпусом.
Торік, під час візиту до закладу, політик пообіцяв вибити кошти
і слово дотримав. У 2017-му з держбюджету було виділено 15 мільйонів
гривень на цей об’єкт, а цього року
передбачено ще 60 мільйонів.
«Коли минулого разу ректор порушив питання про добудову навчального закладу, я пообіцяв допомогти. Сказав, що зроблю все, щоб
Острозька академія була найкращою. За нашої ініціативи було виділено 75 мільйонів гривень на добудову корпусу, щоб студенти мали
найкращі умови для навчання, щоб
вони стали успішними та прославляли нашу країну. І сьогодні тут будують не просто новий корпус, а майбутнє України!» — наголосив лідер
РПЛ.
Ректор Острозької академії подякував Олегу Ляшку за допомогу
та сказав, що він — єдиний політик,
хто відгукнувся на їхнє прохання.
«Минулого разу після зустрічі зі
студентами Олег Ляшко сказав, що
допоможе нашому вишу. Я думав: це
була чергова обіцянка. До нас приходили сотні людей з державної влади,
багато чого обіцяли, але, вийшовши
зі стін Острозької академії, забува-

❙ Олег Ляшко поспілкувався зі студентами Острозької академії.
ли про свої обіцянки. Олег Ляшко
— це справжній політичний діяч та
справжній патріот України. Я такими словами не розкидаюся. Бо він —
єдиний, хто допоміг із будівництвом
корпусу, і ми йому за це дуже вдячні», — розчулився ректор академії
Ігор Пасічник.
Олег Ляшко, у свою чергу, додав:
так, як він відбудовує Острозьку академію — відбудує і всю країну.
«Нам потрібна освічена молодь,

сучасна і найкраща освіта. Бо знання і здоров’я — ключове для успіху
в сучасному світі. Глибокі й фундаментальні знання дає Острозька академія. Тому ми зробимо все, щоб вона
розвивалася, будувалася, а ви мали
хороші та гідні умови для навчання.
«Той, хто економить на школах, будуватиме тюрми», — казав канцлер
Німеччини Бісмарк. Ми повинні будувати дитячі садки, школи і академії», — підсумував Ляшко. ■
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86,6 млрд. 150 млн.

гривень

із бюджету Києва отгривень
римають проекти, які підтримають містянадійшло в бюджет України з почат- ни, поінформував в ефірі на Громадськоку цього року, повідомляє прес-служба му радіо громадський активіст Сергій Лобойко.
Державної фіскальної служби.

3,7 млн.

100 тис.

гривень

грошової допомоги
почав виплачувати
Кабмін усім звільненим із полону ОРДЛО, розукраїнців
виїхали за межі України і не повернулися повіла представник Міністерства з питань тимчаза період з 2008 -2017 рік, за даними Де- сово окупованих територій і внутрішньо переміщержавної прикордонної служби.
них осіб Ірина Калупаха.

230-те

місйце

посідає Київ
у списку
найнебезпечніших для екології міст світу,
за результатами досліджень норвезьких,
шведських, американських та японських
науковців.

ІнФорУМ
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■ АЛЬТЕРНАТИВА

■ ДОПОМОГА

Струм із мулу

Зілля не
пройде

Після реконструкції КП
«Харківводоканал» вироблятиме біогаз, з
якого можна отримувати електроенергію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Завдяки сучасним технологіям «Харківводоканал»
планує кардинально змінити власну виробничу структуру. Як повідомив перший
заступник
комунального
підприємства Олександр Коваленко, новий проект передбачає повну реконструкцію
очисних споруд, починаючи
від первинної очистки стічних вод і завершуючи покращенням її хімічного складу.

Йдеться про застосування
біологічного методу нітроденітрифікації, що дозволяє більш глибоко очистити брудну воду від азоту та
фосфору — основних забруднювачів, які викликають цвітіння водоймищ та
загибель риби. Цю технологію використовують у багатьох країнах світу, її визнали на сьогодні однією з найбільш прогресивних.
У рамках цього проекту
«Харківводоканал» збудує

Революційне ноу-хау від уряду передбачає онлайн-peєстpацiю та використання мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації (бeз
подачi в контpолюючi оpгани докумeнтiв
у папepовому виглядi та бeзкоштовнe їх
викоpистання) замість традиційних касових апаратів. Відповідні рішення Кабмін
ухвалив на своєму засіданні 13 червня.
У випадку впровадження ініціативи
це дозволить скоротити обсяг тіньового
обігу товарів, спростити використання
касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій), заощадити час та кошти
для підприємців на використання РРО та
демонополізувати ринок таких апаратів.
Адже в Україні 109 тисяч суб’єктів господарювання зареєстрували 283 тисячі касових апаратів, а вартість РРО становить
від 5 до 20 тис. грн., ще близько 200 гривень на місяць коштує його технічне обслуговування та ремонт. Заощаджуватиметься й дорогоцінний час бізнесменів,
адже до цього часу реєстрація касового
апарата тривала п’ять днів.
Як зазначила в. о. мiнiстpа фiнансiв

У Луцьку маленькому
Денисці Салію з черкаського міста Сміла, який від народження має вади слуху і на
операцію якому всім світом
збирали кошти (про що «УМ»
розповідала раніше), провели
кохлеарну імплантацію. Операція тривала три години. Наразі хлопчик уже вдома.
Про це «УМ» повідомила хрещена малюка — черкащанка Юлія Фомічова, яка
була ініціатором збору коштів на лікування.
Вона та батьки хлопчика,
котрий від народження не чув
жодного звуку, дякують усім
добрим людям, які не залишилися осторонь їхньої біди.
Рідні хлопчика переконані, що добрих та чуйних
людей — надзвичайно багато в нашому світі, і вони щасливі від того, що зустріли їх
на своєму шляху.
Як розповідає Юлія, на
операцію вживлення кохлеарного імпланта її хрещенику Денисці потрібно

чується у вигляді об’ємного
осаду.
Об’єкт буде зведено в рамках інвестиційного проекту, запропонованого Міжнародним
банком реконструкції та розвитку. Його загальна вартість
— 66 мільйонів доларів. У харківській мерії вже провели необхідні тендерні торги й визначили компанію, що за три роки
реалізує цей проект. ■

■ ОПТИМІЗАЦІЯ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО

також комплекс із переробки мулу, з якого добуватимуть біогаз для одночасного
виробництва електроенергії. Отриманий струм покриватиме близько 70 відсотків
енергоресурсів, що потрібні для функціонування підприємства. Технологія дозволить вирішити давно наболілу проблему зберігання і
утилізації мулу, що накопи-

Вихід із рабства. Касового
Кабмін ініціював пілотний проект щодо
купівлі-продажу товарів
Оксана Маpкаpова: «Тpи мeти ми досягаємо пpийняттям нової схeми. Пepшe
— спpощeння вeдeння бiзнeсу, i цe найголовнiшe. Дpугe — полiпшeння обмiну в самiй фiскальнiй службi мiж тepитоpiальними вiддiлeннями. Тpeтє — цe
змeншeння тiньового сектору».
У свою чергу, Пpeм’єp Володимиp
Гpойсман додав, що систeма дає можливiсть повнiстю вiдмовитися вiд касових апаpатiв i щомiсячних внeскiв на їх
обслуговування — це дасть змогу бiзнeсу
заощадити близько 2 млрд. гpивeнь на додаткових оплатах. «Цe нe бiзнeс — пpодавати касовi апаpати, цe була монополiя,
щоб усiх «посадити на голку...» Можна
сказати, що цeй пpоeкт — цe звiльнeння

вiд касовоапаpатiвського рабства», — зауважив Гpойсман.
Виникає запитання: а як же бути з
«традиційними» чеками? Усе просто —
підприємці, використовуючи смартфони
та планшети як реєстратори розрахункових операцій, «видаватимуть»… електронні чеки, а не друкуватимуть їх через
касовий апарат.
Нагадаємо, що з 4 січня 2017 року в
Україні, щоб торгувати великими побутовими приладами, які підлягають гарантійному обслуговуванню, продавці повинні були мати касовий апарат.
А покупцям дозволили розраховуватися готівкою щонайбільше на 50 тис. гривень у день. ■

■ ВДЯЧНІСТЬ

Ти мене чуєш?
Дворічному хлопчику з вадами слуху
провели успішну операцію
було 20 тисяч євро. За півроку родині завдяки розголосу у соцмережах, допомозі
журналістів, що публікували новини про хлопчика, волонтерам, які організовували благодійні акції, вдалося зібрати 14 тисяч євро від
небайдужих людей з України і не тільки. Решту суми —
6 тисяч євро — родині передали батьки черкаської дівчинки Діани Батій, яка півтора року мужньо боролося
з нейробластомою, але, на
жаль, побороти не змогла.
«Дякуємо всім друзям, кумам, сусідам, колегам, родичам, знайомим та незнайомим людям. Дякуємо батькам
Діаночки Батій, що знайшли

в собі сили та милосердя для
щасливої долі нашого хлопчика. Низький всім уклін,
будьте всі щасливі та здорові.
Добро завжди повертається,
— емоційно наголошує Юлія
Фомічова. — Це наша спільна перемога. Перемога над
несправедливістю цього світу, перемога над повною глухотою нашого Дениска, перемога над недосконалістю нашої держави. Прикро, що ми
мали просити грошей у сторонніх людей, але іншого виходу не було. Дениско вже
чує. Усім доземний уклін і величезна подяка! Ми ніколи не
забудемо того, що ви всі подарували нашому янголяткові.
Дякуємо за гроші, за підтрим-

❙ Маленький Дениско Салій
❙ нарешті чує навколишній світ.
❙ Фото з сторінки «Фейсбук».
ку, допомогу, поради. Ви зробили для нас більше, ніж
вимірюється сумою у 20 тисяч євро».
У родині хлопчика кажуть, що реакція на звуки у
нього є, і після реабілітації та
посилених занять, у тому числі із сурдопедагогами, малий
уже незабаром адаптується до
світу звуків і мови. ■
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Підписано меморандум
про співпрацю між
Нацполіцією України та
правоохоронцями США
Тарас ЗДОРОВИЛО
Злочинність не знає кордонів,
тому реалії життя вимагають від
правоохоронців адекватних дій у
боротьбі з криміналітетом. Одним
із таких кроків стало підписання
меморандуму про співпрацю між
Нацполіцією України та Адміністрацією з боротьби з наркотиками
Мін’юсту США.
Українську сторону представляв
голова Нацполіції Сергій Князєв,
американську — заступник голови
дипломатичної місії США в Україні
Джорж Кент. Підписаний меморандум спрямований на активізацію
обміну інформацією між Україною
та США щодо протидії транснаціональній наркозлочинності. Крім
того, він має на меті спільні заходи
Департаменту протидії наркозлочинності (ДПН) Нацполіції та Адміністрації з боротьби з незаконним
обігом наркотиків (DEA) Мін’юсту
США у попередженнi та викриттi незаконних фінансових потоків,
пов’язаних із протизаконним обігом наркотиків.
За словами Сергія Князєва, взаємодія нашої держави та Сполучених
Штатів у сфері протидії транснаціональній наркозлочинності розпочалась кілька років тому. Із того часу
в поліції було проведено важливі
заходи щодо реструктуризації Департаменту протидії наркозлочинності. Також оновився кадровий
склад підрозділу, а до його компетенції було віднесено нову функцію
— боротьбу з міжнародною злочинністю.
У свою чергу, Джорж Кент зазначив, що американські партнери раді підтримати послідовні кроки реформування правоохоронних органів в Україні. Він відзначив позитивні досягнення в
роботі українських оперативників у боротьбi з незаконним обігом
наркотиків. «Ваш професіоналізм
та відданість справі вже принесли
значні успіхи. Ми пишаємось вашими результатами роботи — зокрема нещодавнім вилученням рекордних партій трамадолу та кокаїну. Ми раді передати Департаменту автомобілі, обладнання та
іншу техніку. Сподіваюся, що це
допоможе ефективніше виконувати вашу важливу місію», — зазначив голова дипмісії США.
У рамках процесу взаємодії України і США оперативники кількох підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності отримали
від іноземних партнерів прилади
нічного бачення, тактичний телескоп, інфрачервону камеру, фот-,
відео- та оргтехніку на суму понад
1,5 мільйона гривень. Також вітчизняні поліцейські отримали сім
позашляховиків для потреб підрозділів у регіонах. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
українців
запропонованаселених пункти
них нардепатортур зафіксовано від
мають
на Донбасі прибрали з переліпочатку анексії Криму,
банківські
ми законопроку непідконтрольних Україні, відзазначила голова громадської організа- рахунки, що, на думку голови Нацбанку Якова
виконав план надходжень від прива- ектів стали законами упродовж майже чотири- повідне розпорядження 13 червня ухвалили
Смолія, свідчить про низький рівень фінансової тизації Фонд держмайна, заявили у річної каденції «слуг народу», про що йдеться у на засіданні Кабміну.
ції «КримЅОЅ» Таміла Ташева.
інклюзії.
дослідженні Громадянської мережі «ОПОРА».
Рахунковій палаті.

55

випадків

Лише 63%

На19,9%

Лише 12%
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

Олексій ГАМАНЮК, молодший економіст Центру економічної стратегії,
студент Київської школи економіки
(Українська правда»)

Субвенція на соціально-економічний розвиток перетворилася
на політичний підкуп за кошт платників податків. Як це відбувається і як це припинити. Політики при владі фінансують із
держбюджету саме ті регіони, в облрадах яких є їх однопартійці. Таким регіонам протягом останніх десяти років діставалася
в середньому майже вдвічі більша сума субвенції на соціально-економічний розвиток у розрахунку на одного жителя, ніж у
регіонах, де при владі були інші партії.
За останні десять років через субвенцію на соціально-економічний розвиток «помаранчеві», «біло-блакитні» політики та політики «по-новому» спрямували на підтримку «своїх» областей
майже 20 млрд. грн. або дві третини загального обсягу субвенції. Оскільки зазвичай депутати ремонтують школи і підписують
лавочки в парках своїм ім’ям саме за кошти субвенції, це схоже
на прямий політичний підкуп виборців за кошт платників податків.
Щоб припинити економічно необґрунтований розподіл коштів,
субвенцію необхідно скасувати. Альтернатива — Державний
фонд регіонального розвитку, адже там гроші розподіляються
за чітким правилом, а не на розсуд політиків.
Стаття базується на аналітичній записці Центру економічної
стратегії та магістерській роботі автора у Київській школі економіки.

Що таке субвенція на
соціально-економічний
розвиток і як вона
розподіляється
У 2005 році вперше була запроваджена субвенція на соціально-економічний розвиток. Загальний обсяг субвенції за 2007-2017 роки становив
28,4 млрд. грн.
Субвенція — це грошова
допомога місцевим бюджетам
з державного бюджету на конкретні цілі. Якщо місцеві бюджети не витрачають кошти,
вони повертаються до бюджету
держави. Чим субвенція відрізняється від дотації.
Пріоритетними були капітальні видатки: розбудова інфраструктури, будівництво та
реконструкція об’єктів, роботи
із запобігання аваріям.
2005 рік став єдиним, коли
субвенція розподілялася пропорційно до чисельності населення регіону. Так була прописана процедура в законі про державний бюджет. З наступного року і досі субвенцію ділять
політики на власний розсуд.
Субвенція на соціально-економічний розвиток.
Такий спосіб розподілу коштів містить ризик, що більший
обсяг субвенції отримуватимуть області, де місцева влада
близька до правлячої коаліції
— парламентської більшості.
Регіони, де при владі перебуває правляча партія, отримуватимуть більше грошей, а
«опозиційні» регіони — менше. Така проблема актуальна
для інших країн — Індії, Бразилії і навіть США.
Аналіз статей у засобах масової інформації демонструє:
політичні впливи існують. Найвідоміший випадок — голосування за бюджет 2014 року народного депутата Олеся Донія в
обмін на додаткові гроші, виділені на його округ.
Існують і свіжі кейси: украй

нерівномірний розподіл субвенції між округами Львівської області залежно від лояльності обраного депутата до влади. Тому важливо ретельніше
проаналізувати механізм надання субвенцій.
Автори аналітичної записки
взяли дані щодо розподілу субвенції між областями за 20072017 роки. Аналіз стосувався
саме областей, оскільки мажоритарну систему було запроваджено у 2012 році. До того
ж, партійність обраних мажоритарників суттєво корелює з
керівною партією в облраді.
Розподіл субвенцій на одну
особу свідчить, що в областях,
де партія при владі була однією
з партій коаліції у парламенті,
цей показник перевищував аналогічний в областях, де керівна
партія не перебувала при владі
в центрі, на 41,65 грн.
Середня субвенція на одну
людину, 2007-2017 роки.

■ КОПАЙТЕ ТУТ!

Школа від депутата,
або Як купують виборців за їхні ж гроші
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
мічними чи демографічними
факторами.
Якщо більшість депутатів
облради належала до партії,
що входить до коаліції у Верховній Раді, то це збільшувало
розмір субвенції на цю область
на 31,69 грн. на людину.
Крім того, проведення парламентських або місцевих ви-

Нормативне регулювання розподілу субвенції
на соціально-економічний розвиток
Рік

Суб’єкт ухвалення рішення
про розподіл субвенції між областями

2005

Кабінет Міністрів

2006-2013
2014-2017

Верховна Рада
Кабінет Міністрів

Модель розподілу
трансфертів
Чи є залежність між розподілом субвенції на соціальноекономічний розвиток і політичними факторами? Можливо, області, де керівна партія
була в коаліції, потребували
субвенції найбільше?
Автори зробили регресійний аналіз, у якому розрахували і політичні, і соціальноекономічні впливи на розподіл
субвенції. Розрахунки підтвердили, що політичний вплив існує і це не просто збіг з еконо-

Принцип
Відповідно до чисельності
населення
Дискретно
Дискретно

борів в Україні збільшує розмір субвенції на людину на
52,73 грн.
Автори помножили політичний ефект від виборів та
від збігу правлячої партії на
обласному рівні з центральними партіями коаліції на чисельність населення областей,
де були присутні згадані ефекти.
Потім аналітики порахували суму отриманих ефектів. Загалом протягом 11 років
19,1 млрд. грн. субвенції на соціально-економічний розви-

ток або 67% від загального обсягу субвенції за ці роки було
розподілено політично понад
те, що було розподілено за соціально-економічними факторами.

Чи є альтернатива
Можна довго дискутувати
про те, як зменшити політичні
впливи при розподілі субвенції на соціально-економічний
розвиток, але альтернатива існує. Це Державний фонд регіонального розвитку — ДФРР,
який має майже таку ж мету.
Альтернатива не ідеальна:
згідно з Бюджетним кодексом,
кошти ДФРР, окрім іншого,
повинні іти на індустріальні
парки. Про шкоду від індустріальних парків уже говорила
низка економічних експертів і
науковців. Проте фонд має переваги.
По-перше, 80% коштів фонду розподіляються відповідно
до кількості населення, інші
20% — для регіонів, де валовий регіональний продукт на
душу населення менший 75%
від середнього значення цього
показника по Україні.
По-друге, проекти, на які
витрачаються кошти фонду,
повинні бути визначені на конкурсних засадах.
Щодо другого пункту є за-

стереження. Як зазначають
експерти, мінімум половина членів комісії є народними депутатами, а вони можуть
лобіювати вигідні для себе проекти.
Проте якщо порівнювати
ДФРР із субвенцією на соціально-економічний розвиток, перший виглядає більш економічно ефективним, оскільки передбачає розподіл коштів між областями за певним правилом, а
не на розсуд політиків.

Висновки та рекомендації
Отже, субвенція на соціально-економічний розвиток розподіляється під політичним
впливом, що економічно неефективно.
Державний фонд регіонального розвитку є доброю
альтернативою субвенції, однак конкурсна система потребує вдосконалення: вплив народних депутатів на розподіл
коштів фонду треба зменшити.
Пропозиції авторів щодо
усунення політичних факторів
такі: субвенцію на соціальноекономічний розвиток варто
скасувати як економічно неефективну, а кошти, що виділяються на неї, передавати в управління Державному фондові
регіонального розвитку. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Європарламент вимагає звільнити Сенцова

Компенсації загиблим у катастрофі Іл-76

Сесія Європейського парламенту вчора ухвалила резолюцію з закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії. Як повідомляє «Радіо «Свобода», за неї проголосували 485 євродепутатів, проти — 76, утрималися — 66 парламентаріїв. Деякі з депутатів тримали в
руках портрети Сенцова та інших в’язнів Кремля — а їх загалом 158. Перед цим відбулися дебати щодо стану справ із правами людини в Росії.
Учасники обговорення наголосили на необхідності продовження санкційного тиску на Кремль, а європейських лідерів та дипломатів закликали не
відвідувати чемпіонат світу, який відкрився 14 червня в Росії. «Путін використовує світовий футбольний чемпіонат для пропаганди та демонстрації
своєї влади», — зауважували європарламентарії. Єврокомісар iз питань
енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте, який узяв участь у дебатах,
назвавши поіменно українських політичних в’язнів, закликав Росію припинити порушувати права людей, включно з окупованою територією українського Криму.

Суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди на загальну суму 19,5 мільйона гривень від
родичів військових, які загинули у червні 2014 року у збитому терористами літаку Іл-76 під Луганськом. Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко. Зазначається, що суд зобов’язав Міноборони виплатити по 500 тисяч гривень за кожним позовом. «На теперішній
час зазначене рішення суду оскаржено обвинуваченим, його захисником
та представником Генерального штабу ЗС України до апеляційної інстанції (Апеляційного суду Дніпропетровської області), якою 22.01.2018 призначено комісійну судову військову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз», — написав Лисенко. Він додав, що проведення експертизи триває і після отримання відповідного висновку розгляд кримінального провадження буде
продовжено. Нагадаємо, на борту повітряного судна було 40 військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

«Нафтогаз» проти «Газпрому»:
битва триває
Компанія «Газпром» повідомила про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про газову суперечку України та Росії через контракт на транзит газу. Таке рішення ухвалив апеляційний суд округу Свеа у Швеції. «Нафтогаз» уже назвав це рішення тимчасовим. Як
зазначили в «Нафтогазі», рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд. доларів, що вже зараховані рішенням арбітражу як компенсація. Рішення про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу найближчим часом буде оскаржене
«Нафтогазом», повідомила прес-служба компанії, оскільки воно «було
ухвалено судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування
пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд
повідомив йому про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд
судом цього питання».

СВІТ
Інна СТЕПАНЧУК

У турецькому місті Ескішехір
введено в експлуатацію чергову
частину Транс-анатолійського
газопроводу (TANAP), що входить у «Південний газовий коридор» і призначений для транспортування азербайджанського
газу до Європи. Церемонію відкриття транслював у прямому
ефірі телеканал A Haber. Символічний вентиль відкручували президенти Туреччини Таїп
Ердоган і Азербайджану Ільхам
Алієв, а також глава України
Петро Порошенко. На масштабну церемонію були запрошені й
очільники інших держав. Уже
зараз експерти зазначають, що
цей газопровід складе серйозну конкуренцію поставкам «Газпрому» і перекроїть енергетичну карту Європи.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

■ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Газуємо в Європу!

Не просто Македонія,
а Північна

У Туреччині введено в дію другу чергу газопроводу TANAP

Розраховує на отримання
енергоресурсів через TANAP і
наша держава. «Україна повністю підтримує цей проект. І
сьогодні ми погодилися, що будемо щасливі диверсифікувати
наші джерела енергії і отримувати з TANAP через Болгарію
і Румунію постачання газу, —
наголосив Петро Порошенко.
— Ми розраховуємо на підтримку Туреччини та Азербайджана додаткового постачання
енергоресурсів до України альтернативними маршрутами. Я
вірю, що найближчим часом
ми знайдемо можливості для
залучення природного газу з
Азербайджану, Каспійського моря не лише до України, а
всього регіону, що пов’язаний
з українською газотранспортною системою».
Україна
почуватиметься впевненіше й безпечніше,
якщо матиме альтернативу в
постачанні «блакитного» палива. Адже Росія неодноразово використовувала вентиль як
засіб шантажу. І минула зима
не була в цьому винятком. «Як
чітко свідчить минуле десятиріччя, енергетичними ресурсами Російська Федерація періодично зловживала. Вони стали в їхніх руках інструментом
тиску на енергозалежні країни,
щоб впливати на їхню внутріш-

ню та зовнішню політику. Або
карати їх, коли ці спроби не
вдавалися», — наголосив Петро Порошенко. Він додає, що
проект газопроводу «Північний
потік-2» є яскравим прикладом такого тиску. «Росія хоче
побудувати «Північний потік2» не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб
Україну залишити без грошей
на фінансування нашої оборони, — написав Петро Порошенко у «Фейсбуці», вже після повернення з Туреччини. — Ми
маємо розуміти, що у 2014 році
Путін не пішов далі через те,
що внаслідок повномасштабної агресії проти нашої держави зупиниться газотранспортна мережа. Путін перестане отримувати від Європи сплату за
газ, який транзитом перекачується через територію України, а ця сума лише минулого
року дорівнювала 30 млрд. доларів. І Росія без цих 30 млрд.
не проживе. Я переконаний,
що спільними, об’єднаними зусиллями ми зможемо зупинити
будівництво «Північного потоку-2». Бо це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України».
Тим часом у самій Росії,
яка будує новий газогін в обхід України (це вже згаданий «Північний потік-2»), кажуть, що не вбачають загрози в турецько-азербайджанському газопроводі. Бо, мовляв,
без російського газу Європа все
одно не обійдеться. Та й союзників у Старому Світі в Москви побільшало. Наприклад, з
самої Італії, де має фінішувати TANAP, нині чути не надто
захоплені голоси. Міністр екології уряду Італії, радикально
оновленого після перемоги популістів на нещодавніх виборах та очолюваного проросійськи налаштованим прем’єром
Джузеппе Конті, сказав агенції «Рейтер» минулого тижня,
що будівництво третьої фази
газопроводу TANAP «на сьогодні виглядає безглуздим»,
зазначає Бі-Бі-Сі. ■

знявся ще в одному фільмі режисера «Місце зустрічі змінити не можна», який став культовим. Всього Говорухін поставив 23 стрічки (серед них
«Життя і неймовірні пригоди Робінзона Крузо», «Пригоди Тома Сойєра», «У пошуках
капітана Гранта», «Десять негренят», «Ворошиловський
стрілок»), написав 22 сценарії,
в тому числі найкасовішого
фільму в історії радянського
кіно — «Пірати XX століття»,
і сам зіграв 18 ролей. Останній фільм режисера «Кінець
прекрасної епохи» вийшов на
екрани в 2015 році за мотивами оповідань Сергія Довлатова. Тоді режисера гостро критикували за поверховий підхід
до матеріалу (під «прекрасною
епохою» слід розуміти десять
років після смерті Сталіна).
Попри чудові фільми, світогляд Говорухіна так і залишився «совковим» і «ватним».
Під час горбачовської перебудови режисер був затятим антикомуністом, у 2000 році навіть зареєструвався кандида-

том у президенти, тобто протистояв Путіну, який тоді
тільки сходив на престол. Проте в 2011 році вже сам очолив
його передвиборчий штаб, став
вірним рупором Кремля. З початком війни Росії проти України зайняв відверто антиукраїнську позицію і 11 березня
2014 року в числі перших 86
осіб підписав відкрите звернення діячів культури Росії
на підтримку політики Путіна
в Криму. «20 років я жив і працював в Одесі й добре знаю, що
таке український націоналізм.
На собі неодноразово відчував», — пояснив він свою позицію. У відповідь на це активісти встановили на Одеській кіностудії дошку із зображенням режисера у вигляді
скорпіона з людською головою
і переліком десяти стрічок, які
він зняв там «під гнітом націоналістів», нагадує Бі-Бі-Сі. Через свої висловлювання та антиукраїнську позицію Говорухін був у списку тих діячів
культури Росії, кому СБУ заборонила в’їзд до України. ■

Газовий «шовковий шлях»
Нова, щойно введена в
дію, ділянка труби від східного до західного кордону Туреччини протяжністю майже
2000 км — центральна частина газопроводу. Її будівництво обійшлося в 40 млрд. доларів. А перший його відрізок — з Азербайджану через
Грузію до Туреччини — діє
вже 10 років. Залишилося
побудувати трохи менше ніж
1000 км до Італії. Добратися
до півострова-«чобітка» турки й азербайджанці планують до 2020 року.
Тож недарма, як зазначив
президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у ході церемонії, проект TANAP називають «енергетичним шовковим шляхом». Його азербайджанський колега Ільхам
Алієв додав, що газопровід
відкриває прекрасні можливості для багатьох країн і забезпечуватиме енергобезпеку європейського регіону.
«TANAP об’єднує сім країн,
багато компаній. Це незамінний інфраструктурний
проект для вирішення питань енергобезпеки сьогодні
і в майбутньому», — цитує
Алієва УНН.
«Вдячний своєму другові — Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану — за запрошення на церемонію, яка засвідчує історичну подію для Туреччини,
Сербії, Азербай джану, ЄС та
і для України — запуску в експлуатацію Транс-анатолій-

❙ Президент Порошенко на церемонії відкриття газогону.
ського газопроводу (TANAP),
— написав у «Фейсбуці» український Президент Петро Порошенко. — Україна
повністю підтримує проект
TANAP, адже це енергетична безпека в тому числі Європи й України. Ми зможемо отримувати газ із Трансанатолійського газопроводу
через Болгарію і Румунію».
Європа, яка імпортує 80%
газу, зокрема 43% — з Росії,
чекає на повноцінне введення в дію цього газопроводу й
підтримує проект кредитами і пільгами. У Євросоюзі
сподіваються, що він знизить
залежність багатьох європейських країн від російського
газу. Через трубу TANAP у
Туреччину та Європу надходитиме газ з каспійського родовища Шах-Деніз. Уже зараз партнери розраховують
продавати 16 млрд. кубометрів на рік, з яких 10 млрд. —
в Європу, решта — в Туреччину. Ще через шість років
вони готові будуть подвоїти
потужність газогону, зазначає Бі-Бі-Сі. Європа ж сподівається, що в майбутньому
до труби зможуть підключитися інші виробники — Туркменістан, Іран, Ірак, Ізраїль
і Кіпр — і тоді поставки газу
потенційно зростуть до 80100 млрд. кубометрів на рік.

■ ВТРАТИ

Місце зустрічі
змінити не можна...
Помер російський
режисер
Станіслав Говорухін
Інф. «УМ»
У підмосковному санаторії
Барвиха після важкої і тривалої хвороби помер кінорежисер, депутат російської Держдуми Станіслав Говорухін.
Йому було 82 роки. Станіслава
Говорухіна вважають видатним
радянським режисером і актором. Саме радянським, оскільки впродовж останніх 30 років
він здебільшого займався політикою, нагадує Бі-Бі-Сі.
Свою кар’єру Говорухін
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розпочав в Україні – тут він 20
років працював на Одеській кіностудії, а потім перейшов на
«Мосфільм». Дебютом молодого режисера стала стрічка «Вертикаль» про альпіністів. В ній
вперше зіграв головну роль Володимир Висоцький, з яким у
Говорухіна зав’язалися дружні стосунки. Згодом Висоцький

Щоб вентиль не був засобом
шантажу...

Тривала суперечка між Грецією і Македонією, здається, добігла кінця. Балканська країна таки змінить свою назву
на Північну Македонію: таких домовленостей було досягнуто під час перемовин
із представниками Греції. «Неможливо
повернутися назад», — заявив прем’єрміністр Македонії Зоран Заєв після телефонної розмови з грецьким колегою Алексісом Ципрасом. Він наголосив, що врегулювання суперечки щодо назви дозволить розблокувати процес євроінтеграції
та вступу до НАТО для Макдонії, який постійно блокувала Греція.
Суперечка між країнами щодо назви
тривала з часу здобуття Македонією незалежності у 1991 році. Греції не подобається, що балканська країна привласнила назву історичної грецької області «Македонія» та багато чого з грецької
історії. Учора в столиці Македонії Скоп’є
біля будівлі парламенту пройшла акція
протесту проти зміни назви країни. Учасники акції скандували гасла: «Відставка
Заєва» і «Ми не приймаємо цю назву».

Трамп: ядерної загрози з боку
Північної Кореї вже нема
«Щойно приземлився — довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе
значно безпечніше, ніж у той день, коли
я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч
iз Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має
великий потенціал для майбутнього!» —
написав у своєму «Твіттері» після зустрічі з північнокорейським лідером президент США Дональд Трамп. І вже традиційно пройшовся по своєму попереднику: «Президент Обама казав, що Північна
Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер ні — сьогодні
спіть спокійно».

Футбол на тлі протистояння
14 червня в Росії відкрився Чемпіонат
світу з футболу 2018 року. Спортивний захід відбуватиметься на тлі найгіршого з
часів «холодної» війни протистояння між
Москвою і Заходом. Влада низки країн,
зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.
46 депутатів Європейського парламенту
підписали листа, де закликали країни ЄС
до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори
і спроби послабити й розділити ЄС, повідомляє БІ-БІ-СІ.

У Грузії подав у відставку
прем’єр
Очільник грузинського уряду Георгій Квірікашвілі пішов у відставку на тлі
масових протестів, пояснивши свій крок
розбіжностями з лідером правлячої партії Бідзіною Іванішвілі. «У нас були деякі розбіжності з лідером правлячої партії, — цитує Квірікашвілі. — Гадаю, настав час, коли лідер партії має отримати
можливість сформувати новий кабінет».
У Тбілісі з кінця травня не стихають протести і мітинги з вимогою справедливого
розслідування справ про убивство підлітків наприкінці минулого року. Раніше акції вже призвели до відставки генерального прокурора.

Олексій Навальний на волі
Російський опозиціонер Олексій Навальний 14 червня вийшов на свободу
після 30 діб адміністративного арешту,
повідомляє «Радіо «Свобода».Рішення
про арешт 15 травня ухвалив Тверський
суд Москви. Нагадаємо, 5 травня в кількох містах Росії 5 травня відбулася акція
«Він нам не цар», приурочена до інавгурації Володимира Путіна на четвертий президентський термін. Олексія Навального затримали невдовзі після того,
як опозиціонер з’явився на Пушкінській
площі в Москві. Того дня в російській
столиці затримали понад 700 людей, а в
цілому в Росії — понад півтори тисячі.
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УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Д/ф «Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 5.35 Д/ф «Гордість
світу»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15, 1.15 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
23.50, 4.05 #МузLove з Любою
Морозовою
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
НТН
06.40 Х/ф «Загублене
місто»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
Свідок
12.50 Таємниці кримінального
світу
13.25, 3.40 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.20 Випадковий свідок
04.30 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Персона грата. Іван
Фундуклей»
06.30 Діалог Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський
06.55 Казки Лiрника Сашка
07.15 Школа Мері Поппінс
07.40 Книжковий арсенал. P. S.
08.00 Олена Боримська.
«Візуальне мистецтво.
Злам парадигми»

КАНАЛ «1+1»

18 червня
ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.50 Одруження
наосліп
14.25, 15.35 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 5.25 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 Гроші 2018
23.30, 1.30 Драма «Я
— початок»

06.10, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «День весілля
доведеться
уточнити»
12.25 Речдок
13.25 Чекай на мене. Україна
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Щоденник ЧС-2018
20.00, 1.55, 5.25 Подробиці
23.00 Т/с «Наліт»
02.35 Орел і решка. Шопінг
03.55 Стосується кожного

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 021.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Час. Підсумки тижня
14.10 КЕНДЗЬОР
15.30, 16.10 Інформаційний
день

08.45 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок. Берлін»
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка
09.20 Візитка Карпат
09.30 Фольк-music
10.45 Київський академічний
театр «Колесо»
«Зоряний хлопчик»
11.50 Київський академічний
Молодий театр Віна
Дельмар « Поступися
місцем» (16+)
14.30 РадіоДень.
14.50 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка
17.25 Як дивитися кіно
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка
19.05 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
19.50 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.30 #МузLove з Любою
Морозовою
21.00 Національна опера
України Джузеппе Верді
«Набукко»
23.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
0.00 Київський академічний
Молодий театр
Н. Ворожбит «Саша,
винеси сміття»
01.15 Українська читанка
01.30 РадіоДень

01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
03.00 Львівський театр опери
і балету Вольфганг
Амадей Моцарт
«Безумний день, або
Весілля Фігаро»
СТБ
07.05 За живе!
08.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф «За два
кілометри до Нового
року»
12.10 Звана вечеря
13.05 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Пелена»
18.55 Х/ф «Провідниця»
19.55 Хата на тата
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги»
00.40 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.10 Сьогодні
09.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30 Х/ф «Подвійний
форсаж»
01.40 Телемагазин

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.25 Факти

Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
23.00 БлогПост
23.40 Агрокраїна
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

09.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
13.35 Х/ф «Багряні ріки»

20.20 Багач-Бідняк. Реалітішоу
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с «Сильніше за
вогонь»

02.10 Нові герої Донбасу

04.10 Скарб нації

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Еврика!

04.10 Феєрія мандрів

04.50 Т/с «Відділ 44»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.40 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.00, 18.15 Спецкор
09.40, 18.50 ДжеДАІ
10.15, 19.25 Т/с «Опер за
викликом»
14.00 Х/ф «Миротворець»
15.55 Х/ф «Бандити»
20.30 Т/с «Опер
за викликом-2»
21.35 Т/с «Касл-2»
23.10 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
01.00 Х/ф «Акулячий
торнадо: четверте
пробудження»
03.25 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 23.35,
1.40, 3.45 Топ-матч
06.10 «Маріуполь» —
«Зірка». ЧУ
08.10 «Динамо» (К) —
«АЕК». 1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
10.10 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
12.10 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
14.00 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
14.55 «ПСЖ» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Сталь» — «Олімпік».
ЧУ
19.00 «Мілан» —
«Ліверпуль». Фінал
(2006/2007 рр.)
21.10 Моя гра
21.45 «Евертон» —
«Бернлі». ЧА
23.50 «Герта» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА

03.00, 2.05 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 0.10 Т/с «Кобра»
07.19, 8.49 Kids Time
07.20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08.50 Х/ф «Напруж
звивини»

09.15 Спорт

16.20 Х/ф «Облівіон»
17.10, 18.20, 19.45

НОВИЙ КАНАЛ

01.55 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА
03.55 «Ліон» — «Евертон».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Герта» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 14.35, 16.30,
21.15, 23.15 Топ-матч
08.00 «Евертон» —
«Бернлі». ЧА
10.00, 23.30 «Мілан»
— «Ліверпуль». Фінал
(2006/2007 рр.)
12.10, 1.40 Моя гра
12.45 «Ліон» — «Евертон».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Маріуполь» —
«Зірка». ЧУ
16.40 «Динамо» (К) —
«АЕК». 1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.25 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
21.25 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
02.15 «Сталь» — «Олімпік».
ЧУ
04.05 «ПСЖ» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Пригоди Остіна
Стівенса
10.20 Довідник дикої природи
11.10 Там, де нас нема
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Скарби зі сховищ
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
20.50 Мистецтво виживання

10.50 Х/ф «Шість днів, сім
ночей»
13.00 Х/ф «Мій хлопець із
зоопарку»
15.00 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай-2:
риф»
16.50 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай»
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.00 Служба розшуку дітей
23.20
01.30
03.00
03.40
04.20
05.10

Бойова залізниця
Містична Україна
Ліліпути
Професія — альфонс
Жертви краси
Єврорабині
К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
23.00 Х/ф «Машина часу в
джакузі»
00.50 Бійцівський клуб
01.45 Нічне життя
ТЕТ
06.00
06.30
09.30
11.00

Байдиківка
ТЕТ Мультиранок
М/ф «Листоноша Пет»
Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
01.30 17+
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки
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19 червня
УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Д/ф «Смаки культур»
12.25 Д/ф «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.00 Світло
18.00, 0.19 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
23.50, 4.05 #KіноWALL з
Сергієм Тримбачем
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ф «Гордість світу»
НТН
05.30 Х/ф «Карусель»
06.45 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Презумпція
невинності»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
Свідок
12.50 Таємниці кримінального
світу
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.20 Випадковий свідок
03.40 Речовий доказ
04.30 Правда життя. Професії

06.00
06.00
06.30

07.00
07.20
07.55
08.00
08.10
08.15
08.45
09.10
09.15
09.25
09.30
10.45
11.00

11.50
12.30
14.30
14.55
15.10

UA.Культура
Гімн України
Документальний
фільм «Містерія Марії
Приймаченко»
Документальний фільм
«Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею». Фільм 1
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
UA.МУЗИКА. Кліп
Українська читанка
Візитка Карпат
Новини
Тема дня
UA.МУЗИКА. Кліп
Українська читанка
Візитка Карпат
Фольк-music
Книжковий арсенал. P. S.
Документальна
програма «Біографії
великих. Ніл Армстронг.
Один маленький крок»
#@)[]?$0 з Майклом
Щуром
Національна опера
України Джакомо
Пуччіні «Турандот»
РадіоДень
Лайфхак українською
РадіоДень «Життя+»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20, 13.00 Одруження
наосліп
14.55 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 5.25 Секретні матеріали
20.15, 21.10, 22.10 Т/с
«Відьма»
23.10 Комедія «Диявол
носить прада»

ІНТЕР
06.05 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Двоє
під однією
парасолькою»
12.20, 13.10, 14.00 Речдок
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Щоденник ЧС-2018
20.00, 1.55, 5.20 Подробиці
23.00 Т/с «Наліт»
02.35 Орел і решка. Шопінг
03.50 Стосується кожного

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Багач-Бідняк. Реалітішоу
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Ігри
патріотів»
14.55, 16.20 «На трьох»
17.40, 21.25 Т/с «Майор і
магія»
23.35 Х/ф «Другий у
команді»
01.20 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 0.10 Т/с «Кобра»
07.59, 9.09 Kids Time
08.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.10, 17.00 Кохання на
виживання
11.20 Половинки
19.00 Топ-модель
по-українськи

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

09.25, 17.45 Час громади

06.30 Огляд преси

5.00 Час новин

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

06.50, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,

01.20 Трилер «Екстрасенс»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка
17.30 #МузLove з Любою
Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка
19.00 Трансляція концерту з
Будинку звукозапису
21.00 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
21.30 Київський академічний
Молодий театр Григорій
Квітка-Основ’яненко
«Сватання на
Гончарівці»
22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 РадіоДень на
«Книжковому арсеналі»
(Повтор)
0.50 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
03.00 Київський академічний
Молодий театр Григорій
Квітка-Основ’яненко
«Сватання на
Гончарівці»
04.55 Фольк-music
СТБ
За живе!
Танцюють всі!-6
Звана вечеря
Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 ЕксперименТИ
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги»
00.45 Один за всіх
07.30
08.50
12.30
13.25

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»

суспільно-політичних

23.00 Поліграф

подій

00.40, 5.40 Хроніка дня

13.05 БлогПост

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

14.10, 15.30, 16.10

02.10 Нові герої Донбасу

12.00, 13.00, 14.00,

07.30 Код успіху

15.00, 16.00, 18.00,

07.50 Будівельний стандарт

19.00, 21.00, 00.00,

08.25 Агрокраїна

17.10, 18.20, 19.45

04.10 Феєрія мандрів

ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетік» — «Зоря».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 16.30, 21.15 Топматч
08.00 «Вотфорд» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 23.15 «МЮ»
— «Челсі». Фінал
(2007/2008 рр.)
13.00 «Ліон» — «Аполлон».
ЛЄ УЄФА
14.45 «Зірка» — «Шахтар».
ЧУ
16.40 «Лаціо» — «Динамо»
(К)». 1/8 фіналу. ЛЄ
УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.25 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
21.25 «Барселона» —
«Челсі». 1/8 фіналу. ЛЧ
УЄФА
02.15 «Маріуполь» —
«Олександрія». ЧУ
04.05 «Селтік» —
«Андерлехт». ЛЧ УЄФА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Пригоди Остіна
Стівенса
10.20 Довідник дикої природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00, 3.50 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Скарби зі сховищ
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
20.50 Мистецтво виживання
23.20 Бойова залізниця
01.30 Історія Києва
02.20 Містична Україна

10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.25 Нічне життя

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.25 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55, 0.55 Нове «Шалене
відео по-українськи»
13.55 Х/ф «Акулячий
торнадо-5:
глобальне роїння»
15.15 Х/ф «Дракони і
підземелля»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25 Т/с «Опер за викликом-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-2»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 1.40, 3.45
Топ-матч
06.10 «Зірка» — «Шахтар».
ЧУ
08.10 «Лаціо» — «Динамо»
(К). 1/8 фіналу. ЛЄ
УЄФА
10.10 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
12.10 «Барселона» —
«Челсі». 1/8 Фіналу. ЛЧ
УЄФА
14.00 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
14.55 «Селтік» —
«Андерлехт». ЛЧ УЄФА
16.55 «Маріуполь» —
«Олександрія». ЧУ
19.00 «МЮ» — «Челсі».
Фінал (2007/2008 рр.)
22.00 «Вотфорд» —
«Арсенал». ЧА
23.50 «Атлетік» — «Зоря».
ЛЄ УЄФА
01.55 «Реал» — «ПСЖ». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
03.55 «Ліон» — «Аполлон».
ЛЄ УЄФА

Інформаційний день

03.15 Кіно з Я. Соколовою

К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.40
Орел і решка

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бременські
музиканти»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
01.30 17+
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплату на «Україну молоду» на друге
півріччя продовжено до 23 червня
«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.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив передплату на друге півріччя, це можна зробити по всій Україні до 23 червня включно, i ви
отримуватимете газету з липня.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового
зв’язку,
в
операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на квартал — 179 грн. 43 коп.,
до кінця року — 358 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на квартал — 239 грн. 43 коп.,
до кінця року — 478 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на квартал — 64 грн. 53 коп.,
до кінця року — 129 грн. 06 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 Д/ф «Часи змін
— Китайські традиції і
сучасне життя»
12.00 Д/ф «Смаки культур»
12.25 Д/ф «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
23.50, 4.05 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
01.10 Світло
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 13.10 Одруження
наосліп
15.00 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 5.25 Секретні матеріали
20.15, 21.10, 22.10 Т/с
«Відьма»
23.10, 1.25 Драма «Дика»

09.10
09.15
09.25
09.30
10.45
11.00

НТН
05.55 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Це я»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
Свідок
12.50 Таємниці кримінального
світу
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.15 Випадковий свідок
04.00 Речовий доказ
04.50 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України

06.00 Документальний фільм
«Відлуння віків.
Олександрія»
06.30 Документальний фільм
«Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею», фільм 2
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Українська читанка
08.10 Візитка Карпат
08.15 Новини
08.45 Тема дня

20 червня

11.50
12.45

14.30
14.55
15.10
15.30
15.45
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.55
19.05
20.00
20.30
21.00

22.45
23.00
23.30
23.50

0.50

UA.МУЗИКА. Кліп
Українська читанка.
Візитка Карпат
Фольк-music
Книжковий арсенал. P. S.
Документальний фільм
«Фатальна жінка Марко
Вовчок»
Світло
Київський академічний
Молодий театр.
Григорій КвіткаОснов’яненко «Сватання
на Гончарівці»
52 вікенди
Лайфхак українською.
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка
#KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
Інформаційна година
Українська читанка
Розсекречена історія
Книжковий арсенал. P. S.
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
Київський академічний
театр «Колесо» Фелікс
Міттерер «Жінки
Моцарта» 16+
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Тема дня
РадіоДень на
«Книжковому арсеналі»
(Повтор)
#KіноWALL з Сергієм
Тримбачем

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Багряні
ріки»
14.45, 16.20 «На трьох»
16.50, 21.30 Т/с «Майор і
магія»
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Ворог біля
воріт»
01.55 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.00 М/ф
06.15, 0.55 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
12.20, 13.10, 14.00 Речдок
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Щоденник ЧС-2018
20.00, 1.50, 5.25 Подробиці
23.00 Т/с «Наліт»
02.30 Орел і решка. Шопінг
03.55 Стосується кожного

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,

5 канал
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
суспільно-політичних
Актуально: Економіка.
подій
Політика. Соціум
13.05 Поліграф
07.25 Драйв
14.10, 15.30, 16.10
07.30 Медекспертиза
Інформаційний день
08.15 Топ дня
17.10, 18.20, 19.45

01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
03.00 Київський академічний
театр «Колесо» Фелікс
Міттерер «Жінки
Моцарта» 16+
04.55 Фольк-music
СТБ
06.45 За живе!
07.55 Танцюють всі!-6
12.00 Звана вечеря
12.55 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги-2»
00.40 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков. News

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.50 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Помста природи
13.40 Х/ф «Король Артур
і лицарі круглого
столу»
15.25 Х/ф «Орден дракона»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25 Т/с «Опер за викликом2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-2»
00.55 Х/ф «Ерагон»
03.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 21.35,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Ворскла» — «Зоря».
ЧУ
08.10 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
10.10 «Саутгемптон»
— «Ньюкасл». ЧА
12.10 «Барселона» —
«Рома». 1/4 фіналу. ЛЧ
УЄФА
14.00 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
14.55 «Селтік» — «Зеніт».
1/16 фіналу. ЛЧ УЄФА
16.55 «Олімпік» —
«Маріуполь». ЧУ
19.00 «Барселона» — «МЮ».
Фінал (2008/2009 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Брайтон» —
«Евертон». ЧА

23.50 «Естерсунд» —
«Атлетік». ЛЄ УЄФА
01.55 «Зірка» — «Верес».
ЧУ
03.55 «Аталанта» — «Ліон».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Естерсунд» —
«Атлетік». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.35, 14.35,
16.30, 21.15, 23.15, 2.05
Топ-матч
08.00 «Брайтон» —
«Евертон». ЧА
10.00, 23.30 «Барселона»
— «МЮ». Фінал
(2008/2009 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.45 «Аталанта» — «Ліон».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Ворскла» — «Зоря».
ЧУ
16.40 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.25 «Саутгемптон»
— «Ньюкасл». ЧА
21.25 «Барселона» —
«Рома». 1/4 фіналу. ЛЧ
УЄФА
02.15 «Олімпік» —
«Маріуполь». ЧУ
04.05 «Селтік» — «Зеніт».
1/16 фіналу. ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.20 Абзац
06.10, 0.10 Т/с «Кобра»
08.09, 9.25 Kids Time
08.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.30, 17.00 Кохання на
виживання
11.30 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.05 Служба розшуку дітей

Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
23.00 БлогПост
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі сховищ
16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
01.30 Містична Україна
03.10 Телеформат
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.40
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.15 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
01.30 17+
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

21 червня
УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Часи змін
— Китайські традиції і
сучасне життя»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 РадіоДень
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 «Етапом через
пів-Землі: історія
ув’язнення Сенцова і
Кольченка»
20.05 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
23.50, 4.05 #NeoСцена з
Олегом Вергелісом
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.35 Розсекречена історія
05.35 Д/ф «Гордість світу»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.50 Одруження
наосліп
14.25, 15.35 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 Право на владу 2018
00.05 Драма «Белль»

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Раїса Кириченко.
Діагноз — народна»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.15 Школа Мері Поппінс
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Українська читанка
08.05 Візитка Карпат
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.05 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Сімейне коло»
12.20, 13.10, 14.00 Речдок
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Щоденник ЧС-2018
20.00, 1.50, 5.20 Подробиці
23.00 Т/с «Наліт»
02.30 Орел і решка. Шопінг
03.50 Стосується кожного

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.15 Сьогодні
09.30, 3.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
01.45 Телемагазин

ICTV
05.35, 11.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Другий у
команді»
14.25, 16.20 «На трьох»
16.50, 21.30 Т/с «Майор і
магія»
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Сволота»
01.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.00 Абзац
06.00, 0.10 Т/с «Кобра»
07.59, 9.29 Kids Time
08.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.30, 17.10 Кохання на
виживання
11.40 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.05 Служба розшуку
дітей

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

06.30, 8.35 Огляд преси

5.00 Час новин

06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
02.05 Трилер «Реквієм за
вбивцею»
09.25
09.30
10.45
11.00

11.50
12.45

14.30
14.55
15.10
15.30
15.45
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.55
19.05
19.45
20.00
20.30
21.00

23.00
23.30
23.50
0.50
01.20
01.30
01.50

Візитка Карпат
Фольк-music
Книжковий арсенал. P. S.
Документальний фільм
«Зона відчуження
Донбас»
Розсекречена історія
Національний
академічний
український
драматичний театр
ім. Марії Заньковецької,
Райнер Марія Рільке
«Завчасна паморозь»
РадіоДень
Лайфхак українською
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
Інформаційна година
Українська читанка
Війна і мир
Українська читанка
Букоголіки
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Львівський театр опери
і балету, Цезар Пуні
«Есмеральда»
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Букоголіки
Українська читанка
РадіоДень
Тема дня

07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

Київ

НТН
05.50 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Звинувачення»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
Свідок
12.50 Таємниці кримінального
світу
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.20 Випадковий свідок
04.00 Речовий доказ

ІНТЕР

9

Політика. Соціум

12.00, 13.00, 14.00,

07.35 Компанія героїв

15.00, 16.00, 18.00,

08.15 Топ дня

19.00, 21.00, 00.00,

09.25, 16.45 Час громади

02.15 Документальний фільм
«Київ. Початок війни»
03.00 Національний
академічний
український
драматичний театр
ім. Марії Заньковецької,
«ПОСЛАНІЄ...\за
поезіями Т. Шевченка\
04.55 Фольк-music
СТБ
06.00
07.20
10.50
12.45

За живе!
Танцюють всі!-7
Звана вечеря
Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00, 0.40 Я соромлюсь свого
тіла
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги-2»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Облом.UA.
15.20 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.30 Т/с «Опер за викликом2»
21.35 Т/с «Касл-3»
23.10 Т/с «Касл-2»
00.05 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
01.55 Помста природи
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 20.55,
21.40, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Олімпік» —
«Динамо». ЧУ
08.10 «Аустрія» — «Мілан».
ЛЄ УЄФА
10.10 «Ліверпуль» — «МЮ».
ЧА
12.10 «Рома» —
«Барселона». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
14.00 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
14.55 «Зеніт» — «Селтік».
1/16 фіналу. ЛЧ УЄФА
16.55 «Олександрія»
— «Зірка». ЧУ
19.00 «Баварія» — «Інтер».
Фінал (2009/2010 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». ЧА
23.50 «Атлетік» —
«Естерсунд». ЛЄ УЄФА
01.55 «Евертон» — «Свонсі».
ЧА

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10 КЕНДЗЬОР
18.20, 19.45 Інформаційний

22.00 «За Чай.com»
23.00 Історична година
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

вечір
03.55 «Ліон» —
«Вільярреал». 1/16
Фіналу. ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетік» —
«Естерсунд». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.40,
14.35, 16.30, 21.15,
23.15, 1.20, 2.10 Топматч
08.00 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». ЧА
10.00, 23.30 «Баварія»
— «Інтер». Фінал
(2009/2010 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.45 «Ліон» —
«Вільярреал». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
14.40 «Олімпік» —
«Динамо». ЧУ
16.40 «Аустрія» — «Мілан».
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.25 «Ліверпуль» — «МЮ».
ЧА
21.25 «Рома» —
«Барселона». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
02.15 «Олександрія»
— «Зірка». ЧУ
04.05 «Зеніт» — «Селтік».
1/16 фіналу. ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Мистецтво виживання

16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
20.50 Скарби зі сховищ
23.20 Завоювати небо
01.30 Містична Україна
03.00 Бандитська Одеса
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.40
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
00.50 Х/ф «Вибір»
02.35 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Найкращий ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00 Віталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
23.45 Х/ф «Місто 44-го»
02.00 Х/ф «Залізна сотня»
03.30 Щоденники Темного
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Часи змін
— Китайські традиції і
сучасне життя»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Схеми. Корупція в
деталях
14.30 РадіоДень
15.30 Країна на смак
16.25 Д/ф «Смаки культур»
17.00 «Золотий вересень.
Хроніка Галичини 19391941»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Культурна афіша
здорової людини
19.25 Д/ф «Наглядачі
заповідника»
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
23.50, 4.05 Як дивитися кіно
01.15 Д/ф «Пліч-о-пліч»
02.05 Складна розмова
02.35 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ф «Гордість світу»
НТН
06.40 Х/ф «Дот»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по
п’ятницях»
10.50 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я
своє»
14.55, 16.55 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.10 Випадковий свідок
03.25 Легенди бандитської
Одеси
04.10 Речовий доказ

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30, 11.20, 12.20, 13.20
Одруження наосліп
15.00 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10, 22.10, 23.05 Т/с
«Відьма»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Алегро з
вогнем»
12.20, 13.10, 14.00, 1.40
Речдок
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Щоденник ЧС-2018
20.00, 0.45 Подробиці тижня
03.35 Х/ф «Жіночі радощі
та печалі»
04.55 Україна вражає
05.20 Євген Моргунов.
Нестерпний балагур

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
09.30, 5.10 Зоряний шлях
10.50 Т/с «Я поруч»
14.30, 15.30 Т/с «Листи з
минулого»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна містика

ICTV
05.35, 11.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 2.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
12.05, 13.20 Секретний фронт
13.55, 16.20 Х/ф «Ворог
біля воріт»
16.50 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Правило бою»
01.00 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.50 Х/ф «Я — Хортиця»
03.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.10, 00.00 Т/с «Кобра»
07.59, 9.59 Kids Time
08.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
10.00, 17.10 Кохання на
виживання
11.50 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.00 Служба розшуку
дітей

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

06.30, 8.35 Огляд преси

5.00 Час новин

06.45, 8.00, 17.00 Час новин.

07.10, 8.10, 21.25, 0.15

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
00.05, 1.00 Розсміши коміка
02.00 Вечірній Київ
08.45
09.10
09.25
09.30

10.45
11.00

11.50
12.45

14.30
15.00
15.10
15.35
16.00
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.55
19.05

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Місцями Леся Курбаса
в Харкові»
06.30 Документальний фільм
«Тил»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Українська читанка
08.05 Візитка Карпат
08.15 Новини

22 червня

20.00
20.30
21.00

Тема дня
Українська читанка
Візитка Карпат
Документальний фільм
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили»
Книжковий арсенал. P. S.
Документальна
програма «Київ.
Початок війни»
Війна і мир
Київський академічний
театр «Колесо».
Фрідріх Дюрренматт
«Портрет планети,
або Попередження
нерозумному людству»
РадіоДень
Українська читанка
РадіоДень
Хто в домі хазяїн?
Лайфхак українською
РадіоДень. Освітні
програми «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Інформаційна година
Українська читанка
Документальна
програма «Біографії
великих. Залізна леді
Британії»
Культурна Афіша
здорової людини
Як дивитися кіно
Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
Марії Заньковецької
«ПОСЛАНІЄ...\за
поезіями Т. Шевченка\

14.10, 15.30, 16.10

07.45 Драйв

19.00, 21.00, 00.00,

09.25, 17.45 Час громади

05.55 Х/ф «Рідна кров»
07.45 Х/ф «Білоруський
вокзал»
09.45 Х/ф «Час бажань»
11.50 Х/ф «Розлучниця»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.05 Х/ф «Провідниця»
20.05 Не можу сказати
«прощавай»
22.45 Давай поговоримо про
секс
02.30 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація

«Ехо України»
Разом
Події
Підсумки
Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.10 Облом.UA.
09.50, 18.15 Спецкор
10.20, 18.45 ДжеДАІ
11.00, 17.10 Загублений світ
13.00 Т/с «Сліди апостолів»
19.25 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23.35 Змішані єдиноборства.
UFC
01.55 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
21.40, 23.35, 1.40, 3.45
Топ-матч
06.10 «Шахтар» —
«Карпати». ЧУ
08.10 «Мілан» — «Рієка».
ЛЄ УЄФА
10.10 «Вест Гем» —
«Брайтон». ЧА
12.00 «Тоттенгем»
— «Боруссія» (Д). ЛЧ
УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Порту» —
«Бешикташ». ЛЧ УЄФА
17.00 «Сталь» — «Зоря». ЧУ
19.00 «Барселона» — «МЮ».
Фінал (2010/2011 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Челсі» — «Вотфорд».
ЧА
23.50 «Атлетік» — «Герта».
ЛЄ УЄФА
01.55 «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА

22.00 «За Чай.com»
23.00 БлогПост
00.40, 5.40 Хроніка дня

Політика. Соціум

15.00, 16.00, 18.00,

СТБ

подій
13.05 Історична година

07.25, 8.15 Топ дня

18.00
19.30
20.30
21.00
22.00

суспільно-політичних

Актуально: Економіка.

12.00, 13.00, 14.00,

22.15 Документальний фільм
«Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя
Йосифа Вітер»
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Розсекречена історія
0.50 Культурна афіша
здорової людини
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
03.00 Львівський театр опери
і балету. Цезар Пуні
«Есмеральда»
04.55 Фольк-music

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.45
Інформаційний вечір
03.55 «Вільярреал»
— «Ліон». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетік» — «Герта».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.40, 23.25, 2.10
Топ-матч
08.00 «Челсі» — «Вотфорд».
ЧА
10.00, 23.30 «Барселона»
— «МЮ». Фінал
(2010/2011 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.45 «Вільярреал»
— «Ліон». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
14.30 «Шахтар» —
«Карпати». ЧУ
16.15 Світ Прем’єр-ліги
16.45 «Мілан» — «Рієка».
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Вест Гем» —
«Брайтон». ЧА
21.35 «Тоттенгем» —
«Боруссія» (Д)». ЛЧ
УЄФА
02.15 «Сталь» — «Зоря». ЧУ
04.05 «Порту» —
«Бешикташ». ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
10.20 Довідник дикої природи
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00 Мистецтво виживання
17.50 Секретні території

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
19.40, 0.20 Речовий доказ
20.50 Скарби зі сховищ
23.20 Завоювати небо
01.30 Містична Україна
02.10 Брама часу
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Вибір»
10.50, 14.50, 19.10, 20.00,
21.00, 22.00 Орел і
решка
01.00 Вечірній квартал
02.35 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.40, 0.30 Найкращий
ресторан
14.40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
16.00 М/ф «Долина папороті:
тропічний ліс»
17.20 М/ф «Пухнасті проти
зубастих»
18.45 М/ф «Турбо»
20.30 М/ф «Книга життя»
22.15 Х/ф «Місто 44-го»
01.30 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
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23 червня
УТ-1

КАНАЛ «1+1»

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.00, 19.30 ТСН

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго

06.45 Гроші 2018

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40,
3.00 Новини
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі господар?
10.35 Д/ф «Фестивалі
планети»
11.00 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»

08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Життя без обману
11.15, 23.10 Світське життя2018
12.15 Концерт гурту ТІК
13.40 Ліга сміху 2018
15.40 Вечірній квартал.
Спецвипуск
16.30, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації

12.00 Х/ф «Мрія любові»

00.10, 2.05 «Вечірній Київ

13.35, 0.15 Д/ф «Гордість

05.45 М/ф

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.25 Чекай на мене. Україна
08.00, 3.25 Х/ф «Беремо
все на себе»
09.30 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
11.00 Х/ф «А зорі тут
тихі...»
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Велика гра
20.00, 2.00, 4.35 Подробиці
23.00 Великий бокс
02.40 Олег Даль. Останні 24
години
05.15 Top Shop

світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ф «Вагасі —
японські смаколики»
16.15 Д/ф «Незвичайні
культури»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм
Марченком

06.00 Час-Time
06.15 Кендзьор
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 15.30 Сімейні зустрічі
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.

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

08.00 Казки Лiрника Сашка

00.50 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
03.00 Київський академічний
Молодий театр Ів
Жаміак «Потрібні
брехуни» 16+

08.30 Хочу бути

21.55 Промінь живий

08.45 Мистецькі історії

22.50 Х/ф «Таксі»

09.00 Хто в домі хазяїн?

01.10 Концерт Марії Бурмаки

09.30 Фольк-music. Діти

02.10 Д/ф «Смачні історії»

10.30 Книжковий арсенал. P. S.

03.30 Розсекречена історія

11.00 Львівський театр опери

04.30 Фольк-music

і балету Цезар Пуні

05.30 #ВУКРАЇНІ

«Есмеральда»
13.00 Київський національний

НТН
05.00 Х/ф «Не було б
щастя...»
06.05 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11.55 Свідок. Агенти
12.30 Щоденник ЧС з
футболу FIFA-2018
13.00, 3.20 Речовий доказ
15.20 Склад злочину
17.05 Круті 90-ті
19.00, 2.35 Свідок
19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Людинаоркестр»
23.00 Х/ф «Планетаріум»
01.05 Таємниці кримінального
світу
03.05 Випадковий свідок
04.35 Легенди бандитської
Одеси

академічний театр

двома зайцями»
15.10 Як це?
15.30 NA HI BA
15.40 Хто в домі хазяїн?
16.10 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
17.05 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
18.00 Міжнародний день
джазу. Agy
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.

Марії Бурмаки & Gypsy
lyre
20.00 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
20.30 Київський академічний

UA.Культура
06.00 Гімн України

06.00 Територія Кіно
Режисер-документаліст
Юрій Іванов
07.00 Новини
07.30 Тема дня
07.50 UA.МУЗИКА. Кліп

22.10 Х/ф «Райський
куточок»
00.00, 2.15 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.45 Телемагазин
03.40 Реальна містика
5 канал
12.35 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Навчайся з нами
14.10, 1.15 Машина часу
15.10 Код успіху
16.10 Будемо жити
16.30 Акцент
17.10 Стоп корупції!
18.00 Велика політика

музики»
12.00 Х/ф «Провідниця»
17.10 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
19.00 Х/ф «Кафе на

21.00 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня
22.00 Закрита зона
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 102. Поліція
08.50 Зброя
10.15 Загублений світ
16.10 Х/ф «Ерагон»
18.10 Х/ф «В ім’я короля-2»
20.00 Х/ф «В ім’я короля-3»
21.45 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
23.30 Джош Тейлор — Віктор
Постол . Визначення
претендента на бій за
титул чемпіона світу
WBC
01.30 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.20 Облом.UA.

Садовій»
23.05 Я соромлюсь свого тіла
02.00 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.20 «Золотий гусак.» NEW
11.00 Концерт

брехуни» 16+

12.20 «Ехо України»

джазу. Agy

17.50, 19.40 Т/с «Перехрестя»

10.05 Х/ф «Учитель

Жаміак «Потрібні

23.55 Міжнародний день

Молдаванки»

09.10 Все буде смачно!

10.15, 23.00 Кримінал

23.30 52 уїк-енди

08.15, 15.20 Т/с «Анка з

08.10 Караоке на майдані

Молодий театр Ів

23.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

07.15, 5.20 Зоряний шлях

06.00 ВусоЛапоХвіст

Василь Осадчий
19.05 Концертна програма

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

СТБ

оперети. Вадим Ільїн,
Владлен Лукашов «За

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

13.15, 15.10, 16.10, 17.10,
19.15 Прямий ефір
14.15 Споживач
18.15 Культурна дипломатія
20.00 Політична кухня

ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» —
«Ворскла». ЧУ
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ
УЄФА
10.00, 18.50, 3.45 Топ-матч
10.10 «Саутгемптон»
— «Вест Бромвіч». ЧА
12.00 «Боруссія» (Д)
— «Реал». ЛЧ УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Монако» — «Порту».
ЛЧ УЄФА
17.00 «Олімпік» —
«Олександрія». ЧУ
19.00 «Баварія» — «Челсі».
Фінал (2011/2012 рр.)
22.10 «МЮ» — «Тоттенгем».
ЧА

ICTV
05.05, 4.45 Скарб нації
05.15, 4.55 Еврика!
05.25, 12.45, 18.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості
національної роботи
13.00 «На трьох»
15.15 Т/с «Правило бою»
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Похмілля у
Вегасі»
22.00 Х/ф «Холостяцька
вечірка-2: з Вегаса у
Бангкок»
00.00 Х/ф «Законослухняний
громадянин»
02.00 Х/ф «Фантазії
Веснухіна»
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.30 Кордон держави
00.20 Хроніка тижня
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом
00.05 «Зоря» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
01.55 «Арсенал» —
«Ліверпуль». ЧА
03.55 «ЦСКА» — «Ліон». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.40 Т/с «Кобра»
07.39, 8.59 Kids Time
07.40 М/с «Лунтик і його
друзі»
08.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.00 Х/ф «Йоко»
10.50 Хто зверху
19.10 Х/ф «Будинок з
приколами»

21.00, 23.10 Х/ф
«Мисливці на
привидів»
01.10 Х/ф «БайБайМен»
18.00 Річкові монстри
22.00 Літаки, що змінили світ
01.40 Там, де нас нема
К1
06.30 Top Shop

ФУТБОЛ-2
06.00 «Зоря» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50 Топ-матч
08.00 «МЮ» — «Тоттенгем».
ЧА
10.00, 23.15 «Баварія»
— «Челсі». Фінал
(2011/2012 рр.)
13.10 «ЦСКА» — «Ліон». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
14.55 «Шахтар» —
«Ворскла». ЧУ
16.40 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ
УЄФА
18.25 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.45 «Саутгемптон»
— «Вест Бромвіч». ЧА
21.30 «Боруссія» (Д)
— «Реал». ЛЧ УЄФА
02.25 «Олімпік» —
«Олександрія». ЧУ
04.10 «Монако» — «Порту».
ЛЧ УЄФА

07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.00, 14.00 Орел і решка
11.00 Ух ти show
11.30 Ух ти show-2
12.00 Х/ф «Слава»
23.50 Х/ф «Їх поміняли
тілами»
01.45 Бійцівський клуб
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Долина папороті:
Тропічний ліс»
12.15 Х/ф «Красуня»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль»
16.30 М/ф «Турбо»
18.30, 23.00 Країна У

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Прокляття скіфських
курганів

20.00 Х/ф «Неймовірне
життя Волтера Мітті»
22.00 Одного разу під
Полтавою

08.40, 0.40 Містична Україна

00.30 Найкращий ресторан

09.30, 20.00 У пошуках істини

01.30 17+

11.30 Бойова залізниця

02.00 БарДак

13.10 Міста мрій

02.30 Панянка-селянка

15.00 Грами та карати

03.20 Віталька

16.00 Довідник дикої природи

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40,
3.00 Новини
09.35 Х/ф «Мрія любові»
11.10 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.15 Д/ф «Гордість
світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.25 Промінь живий
16.20 Д/ф «Незвичайні
культури»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.25 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.40 Вечірнє шоу з Юрієм
Марченком
23.20 Д/ф «Вагасі —
японські смаколики»
01.10 Культурна афіша
здорової людини
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.25 Інтермаріум
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.45 Х/ф «Весь світ в очах
твоїх...»
07.00 Страх у твоєму домі
10.40 Х/ф «Одиночне
плавання»
12.30 Щоденник ЧС з
футболу FIFA-2018
13.00 ЧУ з шосейно-кільцевих
перегонів
14.00 Х/ф «Командос»
17.00 Х/ф «Людинаоркестр»
18.45 Х/ф «Відпустка за
власний рахунок»
21.25 Х/ф «Револьвер»
23.35 Х/ф «Планетаріум»
01.40 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України

06.00 Документальний фільм
«Гуцулка Ксеня»
06.35 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Борис Руденко
06.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Марія Влад
07.00 Київський академічний
театр «Колесо».
«Пристрасті дому пана
Г.-П.»

24 червня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 4.20 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
09.50, 10.50, 11.50 Світ
навиворіт-9
12.55 Світ навиворіт-5
13.45 Мелодрама «Хрещена»
17.30, 21.00 Мелодрама
«Інша жінка»
19.30, 5.00 ТСН-тиждень
22.55 Ліга сміху 2018
00.55 Аргумент кiно
01.35 Світське життя 2018

ІНТЕР
05.45 М/ф
06.25 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський
сезон
11.00 Орел і решка
13.00 Х/ф «Іграшка»
15.00, 18.00, 21.00 ЧС з
футболу FIFA-2018
17.00 Велика гра
20.00, 1.20 Подробиці
23.00 Х/ф «Гра їхнього
життя»
02.00 Речдок

06.50 Сьогодні
07.45 Зоряний шлях
08.45 Х/ф «Мільйонер»
10.50 Т/с «Перехрестя»
14.50 Х/ф «Зведені сестри»
17.00 Т/с «Гра у любов»
19.00 Події тижня
20.00 Головна тема
21.00 Т/с «Гра в кохання»
23.00, 2.20 Т/с «Буду вірною
дружиною»
01.50 Телемагазин
03.00 Х/ф «Райський
куточок»
04.30 Реальна містика

ICTV
05.00, 12.45 Факти
05.25 Інсайдер
07.20 Т/с «Ніконов і К°»
09.20 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 «На трьох»
14.55 Х/ф «Похмілля у
Вегасі»
16.50 Х/ф «Холостяцька
вечірка-2: з Вегаса у
Бангкок»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Холостяцька
вечірка-3»
22.40 Х/ф «Йолопирозбійники»
00.20 Х/ф «Сволота»
02.10 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Зона ночі
05.20 Стендап-шоу
06.19, 7.49 Kids Time
06.20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.50 Х/ф «Пастка для
привида»
09.50, 11.50, 14.00, 1.00
Х/ф «Мисливці на
привидів»
16.10 Х/ф «Оз: Великий та
Могутній»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 0.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
13.00 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
13.30 Мистецькі історії
13.40 Як це?
14.05 Українська читанка
14.15 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
15.10 Суспільний університет
15.45 Едвард Лукас, Наталя
Гуменюк. «Нова
холодна війна — хто
виграє і як вона може
закінчитися»
17.05 Міжнародний день
джазу. Fantastic
18.30 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
19.05 РадіоДень. «Книжкова
лавка. Топ-7»
20.00 Київський академічний
Молодий театр
«Голубка» 16+
23.00 Територія Кіно
Режисер-документаліст
Юрій Іванов
23.55 Київський національний
академічний театр
оперети. Моцарт
underground
01.30 Міжнародний день
джазу
03.00 Київський академічний
Молодий театр
«Голубка» 16+

Політика. Соціум
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з
Я. Соколовою
11.05 Кордон держави
11.20 Будемо жити
ПРЯМИЙ
09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15, 14.10 Віч на віч
10.00 Концерт
11.00, 22.00 Політична кухня
12.10 Споживач
13.15, 15.15, 16.10, 17.10,
19.15 Прямий ефір
18.10, 21.00 The week
Міжнародний огляд
тижня
20.00 Кисельов. Авторське
23.00 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
08.45, 9.45 ДжеДАІ. Дайджест
11.45 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
15.50 Х/ф «Мисливець на
крокодилів»
17.30 Х/ф «Транс»
19.25 Х/ф «Цінний вантаж»
21.10 Х/ф «Балістика: екс
проти Сівер»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC
01.25 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.40 Облом.UA.

08.10 Школа Мері Поппінс

08.30 Додолики. Лялькове
шоу
08.50 Як це?
09.15 Мистецькі історії
09.30 Книжковий арсенал. P. S.
10.00 Київський академічний
театр «Колесо». Шарль
Перро «Красуня і
Чудовисько»
11.25 Гала-концерт
Міжнародного
фестивалю класичної
музики LvivMozArt

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

СТБ
06.05 ВусоЛапоХвіст
07.50 Планета земля
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на майдані
10.50 ЕксперименТИ
12.50 Хата на тата
14.50 Х/ф «Кафе на
Садовій»
19.00, 1.10 Слідство ведуть
екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого тіла

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
23.40, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
08.10 «АЕК» — «Мілан». ЛЄ
УЄФА
10.10 «Тоттенгем» —
«Ліверпуль». ЧА
12.00 «АПОЕЛ» —
«Боруссія» (Д). ЛЧ
УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА

11.30 Гра інтересів
12.15, 23.15 Про військо
12.35 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15
Машина часу
15.20 П’ятий поверх
16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

15.10 «Лейпциг» — «Порту».
ЛЧ УЄФА
17.00 «Олександрія»
— «Верес». ЧУ
19.00 «Боруссія» (Д)
— «Баварія». Фінал
(2012/2013 рр.)
21.20 Світ Прем’єр-ліги
21.50 «Евертон» —
«Арсенал». ЧА
23.50 «Спартак» —
«Атлетік». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.55 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ

14.40 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
16.40 «АЕК» — «Мілан». ЛЄ
УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Тоттенгем» —
«Ліверпуль». ЧА
21.35 «АПОЕЛ» —
«Боруссія» (Д)». ЛЧ
УЄФА
02.25 «Олександрія»
— «Верес». ЧУ
04.10 «Лейпциг» — «Порту».
ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Спартак» —
«Атлетік». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 16.30, 23.25 Топматч
08.00 «Евертон» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 23.30 «Боруссія» (Д)
— «Баварія». Фінал
(2012/2013 рр.)
12.20, 1.50 Світ Прем’єр-ліги
12.55 «Ліон» — «ЦСКА». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА

17.05 Особливий погляд
17.25 Компанія героїв
18.00, 2.10 Час. Підсумки
тижня
19.10 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
02.55 Огляд преси

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Органи на експорт
08.40, 4.30 Містична Україна
09.30, 20.00 У пошуках істини
11.30 Завоювати небо
13.10 Літаки, що змінили світ
16.00 Довідник дикої природи
18.00 Річкові монстри
22.00 Міста мрій
23.50 Грами та карати
00.40 Ілюзії сучасності

18.50 Х/ф «Аліса в країні
чудес»
21.00 Х/ф «Червона
Шапочка»
23.00 Х/ф «БайБайМен»
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.00 Ух ти show
10.00 Ух ти show-2
10.35 Х/ф «Слава»
12.30 Орел і решка
00.00 Вечірній квартал
01.50 Бійцівський клуб
02.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Книга життя»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль»
16.30 Х/ф «Неймовірне
життя Волтера Мітті»
18.30, 23.00 Країна У
22.00 Одного разу під
Полтавою
00.30 Найкращий ресторан
01.30 Х/ф «День
переможених»
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Подружжя полтавських лялькарів Валерій
Бондаренко та Владислава Дикань перемогло у престижному 24-му міжнародному
конкурсі Макса Оскара Арнольда, що відбувся в Німеччині, в баварському місті Нойштадт-бай-Кобург: Валерій — у номінації
«Експериментальна лялька», а Владислава
— у номінації «Дебют». У цьому конкурсі
взяло участь багато іменитих лялькових
майстрів із різних країн Західної Європи, а
також з Японії, США й навіть Перу. У рамках
щорічного масштабного фестивалю ляльок,
що проводиться в цьому місті з 1993 року,
традиційно вручають премію Макса Оскара Арнольда в галузі сучасного мистецтва
ляльки, засновану на честь людини, котра
створила містоутворююче підприємство з
виготовлення ляльок та одягу для них. На
сімейній раді вирішили, що на згадану церемонію поїде Владислава.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

■ ЗАХОПЛЕННЯ

■ ОБМІН ДОСВІДОМ

Побавитися в ляльки
Подружжя українських лялькарів
вражає світ своїми роботами

Жінці подобалися конкурси, а чоловіка
доводилось привчати
Валерій Бондаренко займається створенням авторських ляльок уже понад 13 років.
Це не просто ляльки, а арт-об’єкти, скульптури, при створенні яких майстер використовує різноманітні складні техніки, і які
часто несуть глибоке смислове навантаження, мають філософський підтекст. Попри чималий досвід, лялькар критично ставиться до
своєї творчості: коли закінчує ляльку, йому
завжди хочеться чогось більшого. Тож саме
Влада спочатку підштовхувала чоловіка до
участі в різноманітних конкурсах, фестивалях лялькарів. На конкурс у Німеччину лялькар відіслав свою роботу «У кожному я».
— На вибір дуже вплинуло те, що Влада
була в захваті від неї, увесь час повторювала:
«Вона, мабуть, стане моєю найулюбленішою
роботою», а це в неї найвищий критерій оцінювання, — пояснює Валерій. — Та й мені
ця робота духовно близька, адже є відображенням мого сприйняття світу. Багато хто
асоціює її з розп’яттям, але потім усвідомлює, що замість хреста в моїй композиції
крила. І один зі смислів тут у тому, що часто
нести крила буває так само важко, як і хрест
проблем. От я займаюся створенням ляльок,
і вони постійно живуть у моїй голові: думаю
про них, прокидаючись вранці й лягаючи
спати. Та коли ти в процесі творчості, дуже
важко переключатися на банальне заробляння грошей, а ти ж маєш думати, як підтримати добробут сім’ї, допомогти доньці… Хоч
загалом трактувати роботу «У кожному я»
можна по-різному.
Відверто кажучи, перемога вже визнаного лялькаря Валерія Бондаренка на конкурсі
в Німеччині мене здивувала менше, аніж перемога його молодої дружини. Усі ці роки,
відколи вони разом, Владислава підтримувала захоплення чоловіка авторською лялькою, фотографувала й просувала його роботи, тому в «тусовці» лялькарів їх давно сприймали як одне ціле. І раптом молода леді подала на престижний конкурс власну роботу
«Мрії Марії» й одразу ж стала номінанткою.
До речі, замріяна Марія — лише друга в її
житті авторська лялька.
Влада пригадала, як у 2014 році вони з
Валерієм поїхали на I Міжнародний фестиваль професійного мистецтва ляльки до столиці Латвії Риги. Як виявилося, у ньому брав
участь і всесвітньо відомий лялькар зі США,
справжній маг лялькарського мистецтва
І. Джей Тейлор.
— Він був настільки вражений Валерієвими роботами, що сам запропонував поділитися секретами своєї майстерності. Так
ми провели цілий день разом. І. Джей жваво
розповідав, як оживити ляльку. А оскільки
я володію розмовною англійською мовою, то
була за перекладача. Його розповідь настільки вразила й запала в душу, що тоді вперше
захотілося створити ляльковий образ самій,
хоч перед цим досить довго спостерігала за
цим процесом, — поділилася Владислава. —
Але це не означає, що я одразу ж реалізувала
своє бажання. Із того часу минуло років три,
і от торік створила першу ляльку, а цьогоріч
— другу.
Дивуюся, як можна так досконало зробити другу в житті ляльку.
— Річ у тому, що Влада дуже посидюча й
скрупульозна, — характеризує дружину Валерій. — Мене, чесно кажучи, просто вражало, як вона довго й нудно допрацьовувала всі
деталі і при цьому була всім невдоволена, багато що переробляла. Ми їздили відпочива-

❙ Якщо раніше Валерій Бондаренко створював авторські ляльки сам, то тепер цим «захворіла»
❙ і його дружина Владислава Дикань.
❙ Фото автора.
ти в Іспанію — Влада й там шліфувала голову, руки ляльки, тобто дуже відповідально
поставилася до процесу народження нового
образу. Уже на початковому етапі зрозумів,
що виходить щось доволі цікаве. А оскільки
був привід взяти участь у конкурсі лялькарів
у Нойштадт-бай-Кобурзі разом, моєю функцією було підганяти Владу. Їй вдалося передати емоції дівчинки з паперовим журавликом у руках, яка, замріявшись, задивилася
вгору (за японським повір’ям, потрібно зробити тисячу журавликів і подарувати їх різним людям, аби збулися твої найсміливіші
сподівання). Можливо, якраз це і вразило
членів журі конкурсу.
Якщо у Владислави Дикань це перша перемога в міжнародному конкурсі лялькарів,
то Валерій Бондаренко вже може похвалитися не однією. Поміж інших він отримав премію «Пандора» — престижну нагороду фонду «Ляльки світу». Лялькарі називають її
«Оскаром» у ляльковому мистецтві». А перед цим — торік восени — переміг зі своєю
роботою в конкурсній програмі Празької
виставки.

Ляльки-маріонетки перевернули життя
— Прага, по суті, стала першим містом Західної Європи, з якого розпочалася моя мандрівна епопея, — посміхається лялькар. —
До того ж вона асоціюється в мене з початком
мого захоплення лялькарським мистецтвом.
Саме там уперше побачив ляльок-маріонеток
— і це перевернуло моє життя. Був настільки вражений, що після цього сам почав придумувати лялькові образи, експериментувати з ними. А торік уже організатори Празької
виставки запросили мене взяти в ній участь.
Понад 10 років я не був у Празі, тож вирішив
освіжити перші враження. Ми поїхали туди
разом із Владою. А в конкурсній програмі я
представив свою роботу «Старовинний манекен». Той, хто знайомий з антикварними
ляльками, прекрасно зрозуміє, що я хотів
зобразити. Існує такий тип ляльок, як манекени: у ХVIII—ХІХ столітті їх виготовляли
довго, скрупульозно, проте зараз під вагою
років вони мають доволі пошарпаний вигляд
— і все одно ці свідки давнини викликають
душевний трепет. От я й поставив перед собою завдання — створити старовинну ляльку-манекен, і, думаю, мені вдалося нову тканину перетворити на таку, від якої віяло понад сторічною давниною. Головне, що інші це
відчули, і навіть члени журі висловили мені
своє захоплення: ми думали, мовляв, що ти
«відкопав» сторічну ляльку, яка лежала десь
на горищі. Отже, я свого добився.
Окрім усього, подружжя колекціонує
японські ляльки. Серед них є багато старовинних. І отой протрухлий, місцями потрісканий від часу одяг на них лялькаря настільки вражає, що виникає бажання спробувати повторити те, що зробили десятиліття, а
то й століття тому, — йому надзвичайно цікаві подібні експерименти. Мандруючи ж до
різних країн, подружжя привозить звідти не
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лише нові екземпляри для своєї колекції, а й
матеріали для творчості.
— На щастя, є така країна, як Франція,
яку просто обожнюю, де не було таких руйнівних подій, як у нас, і де на «блошиних»
ринках можна купити відріз тканини, якій
150 років, усього за 5 євро, — продовжує розповідь мій співрозмовник. — Для мене це
справжня знахідка. Часто ж зістарюю тканини і природним способом. Влада з мене
сміється, коли восени ховаю відрізки краму
під пеньок чи якісь дощечки у дворі, а напровесні їх звідти дістаю.
Валерій і Владислава живуть в оточенні ляльок — ними просто переповнена їхня
квартира. Останнім часом колекція поповнилася роботами, прямо чи опосередковано
присвяченими трагічним подіям в Україні.
Валерій показує мені одну з них — «Сантос,
чому?». Він зобразив храмову ляльку «сантос», подібну до тих, яких в Іспанії виставляли в церквах, — то було уособлення чогось чистого, святого. Але у виконанні майстра основою сукні цієї ляльки лізуть безликі
«зелені» чоловічки…
Фестивалі, конкурси, за словами Валерія
Бондаренка, тепер стали для нього своєрідною «підзарядкою». Уже двічі лялькар із
Полтави представляв свої роботи на фестивалі лялькарського мистецтва в Ризі, де збираються визнані майстри з різних країн світу і взяти участь у якому можна лише за запрошенням організаторів.
— Досі пам’ятаю ті емоції, які подарував
1-й Ризький фестиваль, — тоді якраз тривав
складний для України 2014 рік. Я вирішив
послухати лекцію про мистецтво ляльки, а
Влада лишилася біля стенду з моїми роботами. Повертаюся, а у дружини очі вологі від
сліз. Як виявилося, до неї підійшли відвідувачки, яких зацікавили мої авторські ляльки, і, дізнавшись, що ми з України, почали
обнімати Владу й запевняти, що вони нас підтримують і що все в нашій країні буде гаразд.
Влада не витримала й розплакалася, — розповідає Валерій про один із пам’ятних епізодів фестивалю. — Іще одна ситуація, яку
також навряд чи колись забуду, сталася в останній фестивальний день. До мого стенду
підійшла місцева бабуся, зацікавлено роздивлялася арт-об’єкти, а тоді звернулася до мене:
«Мій покійний чоловік шив одяг, і після нього лишилася книга з крою, а також багато різних елементів тканин — я б хотіла подарувати все це вам, оскільки дуже вже сподобалися
ваші роботи. От тільки боюся, що не встигну
привезти, бо живу в іншому кінці міста». Я їй
подякував за добрі слова, водночас умовив не
дарувати сімейної реліквії. Ми розпрощалися майже добрими друзями. І от уже після закриття виставки підходить охоронець і повідомляє, що до мене намагається прорватися
якась бабуся. Я пішов їй назустріч. Літня жінка таки встигла «змотатися» в інший кінець
міста й піднесла мені воістину дорогий подарунок. Ось заради таких моментів і варто творити, — робить висновок Валерій. ■

Добрий чарівник із Америки
Іще одним із сюрпризів 1-го Ризького фестивалю стало знайомство з метром
мистецтва ляльки І. Джеєм Тейлором.
— До цього навіть уявити собі не міг,
що колись спілкуватимуся з майстром такого рівня. А тут він сам чомусь вибрав
мене, аби поділитися секретами своєї майстерності. Це напрочуд дивні речі, — констатує полтавський лялькар. — До речі,
вважаю І. Джея своїм учителем, адже після спілкування з ним мої роботи змінилися на краще — це помітили й інші майстри, котрі спостерігають за моєю творчістю. Ми знову зустрічалися на 3-му Ризькому фестивалі професійного мистецтва
ляльки, весь час листуємося, обговорюємо різні теми, і можу сказати, що І. Джей
дуже близький і цікавий мені не лише як
лялькар, а й як особистість. Він ніби добрий чарівник у моєму житті, посланий самими небесами.
Щодо технік, яким нині віддає перевагу, то Валерію дуже подобається робота з деревом, він практикує різьбу по ньому. Колекціонування антикварних японських ляльок сподвигло майстра шукати й
аналогічний склад компонентів покриття, який японські лялькарі тримають у суворому секреті. Результатами, яких добився, задоволений. Та річ, говорить, навіть
не у складі, а в тому, як правильно нанести його на те ж дерево й відполірувати так,
щоб поверхня нагадувала фарфор із його
легким, ненав’язливим блиском. Подобається лялькарю й наносити на таке покриття якісь елементи старіння — і ось тут,
аби створити велику кількість мікроподряпин, він практикує і вплив кислот, і різноманітні механічні пошкодження. Якщо коротко, намагається наблизити свої роботи до антикварних. А загалом вдається у
своїх роботах не лише до дерева, а й глини
чи пап’є-маше — у ньому завжди живе експериментатор.
Був період, коли Валерій Бондаренко
навіть подумки не міг розлучитися зі своїми авторськими ляльками, адже вкладав
у них частинку душі. Проте з часом дозрів до того, щоб їх продавати. Найважче,
зізнається, було відпустити першу роботу.
— Хоч, створюючи ось такі ляльки,
дуже важко ставити за мету їх продавати,
— Валерій знову посміхається. — Це не
естетично привабливі арт-об’єкти, які приємно поставити в дорогому інтер’єрі. Мої
роботи настільки своєрідні, що далеко не
кожен наважиться їх придбати, — як правило, вони викликають не надто приємні,
а часто й відверто негативні емоції. І для
того, аби захотіти поповнити ними колекцію, їх потрібно полюбити. Поголовне захоплення — це не для мене.
У тій же Японії люди, котрі створюють
лялькові майстерні, стають національним
надбанням, їм виділяють гранти, звільняють від податків — так держава дбає про
розвиток лялькарського мистецтва. В Україні ж час майстрів-лялькарів іще не настав — їм доводиться метатися між заробітком та творчістю. Можливо, усе іще
попереду?
— Авторська лялька — досить молодий різновид мистецтва. Парадоксальність у тому, що в нас її часто «не випускають» за рамки ігрового образу. Тобто як
вид мистецтва і визнають, і ні. У нас було
власне кафе, проте його довелося закрити.
Розумієте, за той час, що ми його мали,
Валерій не створив жодної роботи, — із
жалем говорить Владислава. — Бо реально виходить так: якщо ти займаєшся бізнесом, на щось інше тебе просто не вистачає.
— А тепер у нас узагалі проблема, —
жартома додає Валерій. — Бо якщо раніше тільки я створював ляльки, то тепер
цим «захворіла» і Влада.
Нині подружжя готується до ювілейного, 5-го, Ризького фестивалю професійного мистецтва ляльки. Він збігається з особистим ювілеєм Валерія
Бондаренка — лялькарю невдовзі виповниться 45 років.
— Однозначно, світ ляльок приносить
мені несказанну насолоду. Це віддушина,
яка викликає цікавість до життя, бажання
творити, мандрувати, любити. Якби цього
не було, не знаю, у якому напрямку я розвивався б, — розмірковує майстер ляльок.

14

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

Валентина САМЧЕНКО
«...Упродовж
багатьох
віків різні події та особистості
пов’язували Туреччину та Україну. Роксолана — яка відома
у Туреччині як Хюррем Султан
— непересічна жінка в історії
не тільки двох наших країн, а
всього світу», — відкриваючи у
Києві концерт «Музика, на яку
надихнула Роксолана / Хюррем
Султан», сказав Надзвичайний
і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Йонет
Джан Тезель.
«Ідея концерту, присвяченого
Роксолані, виникла ще три роки
тому, коли у Києві за підтримки
посольства Туреччини відбувся
концерт «Європейська музика
в османському палаці», — уточнює дружина посла Аве БрігадерТезель для «України молодої».
— Його натхненником став відомий турецький диригент Емре
Араджи. Він оркестрував твори
османських султанів та європейських композиторів, які працювали в Османській імперії. Тоді
ми отримали гарні відгуки від
українських музикантів, Мирослава Скорика, Вікторії Рацюк,
із пропозицією поглиблювати
співпрацю. Моєму чоловікові —
послу Туреччини Йонету Джану
Тезелю — прийшла цікава ідея:
зробити подібний захід про Роксолану. Адже ця історична особистість є знаковою, як для українців, так і для турків».
Концерт-оповідь «Музика,
на яку надихнула Роксолана /
Хюррем Султан» у Національній філармонії України зорганізувало Посольство Туреччини у
співпраці з нашим вітчизняним
Міністерством культури. На концерті у виконанні Симфонічного
оркестру Українського радіо під
керівництвом Володимира Шейка прозвучала музика п’яти композиторів — класиків і сучасників.
«Чимало творчих людей вдалося захопити цією ідеєю, — розповідає Аве Брігадер-Тезель, естонка. — Ми ретельно працювали над відбором музичних творів
про Роксолану. Приємно, що українські композитори Євген
Станкович та Дмитро Акімов зголосилися надати нам партитури
своїх симфонічних творів для
концертного виконання та потішили нас своєю присутністю на
концерті. Була також пропозиція виконати композиції з опери
Дениса Січинського «Роксоляна», але партитура передбачала
масштабні хорові твори. За відсутності хору ми не змогли її виконати».

■ ВИСОКА НОТА

Музичний портрет Роксолани
Як дружина турецького посла в Україні організувала у Києві
концерт музики, на яку надихнула Хюррем Султан

оперу Дмитра Січинського «Роксоляна». Принаймні, мрії про це
багаторічні. Відомий композитор Мирослав Скорик зробив оркестрування і редагування.
Ще додамо, що у квітні минуло 460 років відтоді, як пішла у засвіти Роксолана, яку боготворив і шанував Сулейман
Пишний і присвячував їй вірші. Не можна не згадати, що написаний 1976 року турецьким
композитором Невітом Кодалли
(1925-2009) балет «Хюррем Султан» успішно поставили на сценах театрів у Стамбулі, Самсуні
та Ізмирі. А музику балету в двох
діях «Роксолана» сучасного українського композитора Дмитра Акімова нещодавно записав
Симфонічний оркестр Українського радіо. ■

■ ПОЕЗІЯ
«Думок ти господиня,
повелителька...»

❙ Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки
❙ в Україні Йонет Джан Тезель.
❙ Фото зі сторінок у «Фейсбуку» Посольства Турецької Республіки в Україні
❙ та Ольги Сумської.

❙ Роксолана — акторка
❙ Ольга Сумська і дружина посла
❙ Туреччини в Україні
❙ Аве Брігадер-Тезель.
Багатьох музикантів надихала на музичну творчість постать уродженки Рогатина, яка
за непростих умов 9—10-річною
дівчинкою потрапила у палаци
кримського хана, а 14-15-річною була передана у Стамбул. До
гарему Сулеймана Роксолану —
найпривабливішу і найрозумнішу наложницю — обирала мати
султана, Айше Хафса-хатун. Образ інтригантки — це вигадка кінематографістів. (Хоча, зокрема,
серіал «Величне століття» популяризує Сулеймана Пишного і
його улюблену дружину Роксолану в 50 країнах світу, а його глядацька аудиторія сягає 400 млн.
осіб). Насправді Роксолана була
кмітливою і мудрою жінкою, вивчила староосманську, арабську та

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У київській галереї «Калита АртКлуб» відкрилася виставка «Topos
Юрія Химича. Будапешт», яка розкриває незвідані сторони таланту художника. Юрій Химич — майстер архітектурного пейзажу, якого можна назвати
класиком українського образотворчого
мистецтва ХХ століття, графік, педагог,
заслужений художник і архітектор України, заслужений діяч мистецтв УРСР
(1990).
Наприкінці 50-х років уже минулого
століття Юрій Химич здобув славу одного з найкращих акварелістів. Його персональні виставки успішно проходили
в Україні, Росії, Грузії, Вірменії, Литві,
Угорщині, США та Фінляндії. Його роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, Музеї історії Києва,
художніх музеях країн Балтії, Польщі та
інших країн. Триптих художника «День
незалежності» прикрашає Капітолій —
будівлю Конгресу США у Вашингтоні.
«Topos Юрія Химича. Будапешт»
— це роботи, виконані у техніці гуаші.
Виставка триватиме до 3 липня. Далі ро-

фарсі (перську) мови, мала неабиякий дипломатичний хист.
Відкривала музичну частину концерту симфонія №63 La
Roxelane до мажор австрійського композитора Франца Йозефа
Гайдна (1732-1809). Він тривалий час був музикантом у Палаці Естехазі (місто Фертед в Угорщині). Там його надихнув образ Роксолани з опери «Сулейман Другий» учня Вольфганга
Амадея Моцарта — Франца Зюссмайєра. У підсумку Франц Йозеф Гайдн написав цикл варіацій на теми старовинної французької мелодії, створивши музичний портрет Роксолани. Він
згодом увійшов до його Симфонії
№63 під назвою «Роксолана».
«Мені особисто дуже сподобалося, як відомий український
диригент Володимир Шейко інтерпретував музику турецьких
композиторів Невіта Кодали
та Айтекіна Аташа, — ділиться своїми враженнями про концерт дружина турецького посла Аве Брігадер-Тезель. — Актриса Ольга Сумська дуже яскраво відтворила образ Роксолани,
майстерно читаючи її вірші у перекладі української письменниці Олександри Шутко, яка також
долучилася до обговорення концепції концерту. Доповнили картину два великі екрани, на яких
транслювали світлини з життя
Роксолани у Стамбулі, її портре-

ти, фотографії з українського та
турецького серіалів про неї. Генеральний директор «Українського радіо» Дмитро Хоркін як
ведучий концерту занурив нас в
атмосферу XVI століття Османської імперії».
«Про бажання провести у
Києві концерт, присвячений Роксолані, я дізналася півтори року
тому від уже, на жаль, покійної
музикознавиці Лесі Турянської,
яка намагалася поставити в Україні оперу «Роксоляна» Дмитра
Січинського, — розповідає «Україні молодій» дослідниця, авторка книжок про спільну для України і Туреччини історію Олександра Шутко. — Вона сконтактувала
мене з дружиною посла Туреччини — пані Авою. Тож концепція
концерту «Музика, на яку надихнула Роксолана», розроблялася
фактично на моїх очах. Мені випала честь працювати над змістовним наповненням концерту та історичним контекстом. Хочу сказати, що посольство Туреччини
проробило величезну роботу. Ви
не уявляєте, як то все складно зробити в Україні, коли слід вирішувати не лише питання із концертним виконанням, а й авторськими
правами на українські й турецькі
музичні й літературні твори. Але
з усім цим посольство Туреччини
впоралося на відмінно».
Може статися, що незабаром
в Україні нарешті поставлять

Вірш із збірки поезій султана Сулеймана «Диван Мухіббі» (Мухіббі —
псевдо султана Сулеймана, яке перекладається, як «закоханий»). Турецькі вчені вважають, що це зразок його
ранньої творчості, до 1540-го року.
Переклад — Олександри Шутко,
уміщений у її книзі «Листи Роксолани:
любов та дипломатія».
***
Мускус мій і аромат,
моє єство, кохання й місячне сяйво.
Найближча подруго,
моє єство, красуне ти, моя султано.
Моє життя, мій колосок,
моє буття, п’янка ріко, мій раю,
Моя весно і щастя,
й день та усмішко, від неї я вмираю.
Платане мій, мій курс та мандри,
трояндо ти мого бостану,
Моє бажання, найцінніші перли
й бесідо від ранку до смерканку.
Моя любов, моя розваго, пораднице,
ти мій платан, моя свіча.
Мій цитрус і гранат, мій апельсин,
моєї спочивальні ти лучина.
Думок ти господиня, повелителька,
загадка і розгадка, моя порада,
Моя султана, мій падишаху та еміре,
ти всесвіту мого відрада.
Моя природо, цукор,
ти моя скарбниця й світу ти цього
світлиця.
Моя свята, красуня ти,
моє єство і серця мого рятівниця.
Ти мій Стамбул і Караман,
народ Османа, Бедахшан, Кипчак,
моя ти — з Хурасана до Багдада.
Моє волосся, тонкобровий блиск очей
твоїх звабливий,
Якщо помру, твої гріхи зроблю своїми.
На порозі тебе зустрічаючи,
я постійно тебе вихвалятиму,
Серце, сповнене сумом, очі — сльозами,
я, Мухіббі, про тебе писатиму.

■ АРТ-ПРОСТІР

Подорож до Будапешта
Художній спомин Юрія Химича про відвідування
угорської столиці
боти помандрують до Будапешта. Про це
повідомили директорка галереї Тетяна
Калита, Надзвичайний і Повноважний
Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень та начальник управління публічної дипломатії МЗС Анатолій Соловей.
«Художник намагався показати Будапешт таким, яким бачать його мешканці, що поспішають у своїх справах,
або відпочивають на лавочці. Він вправно
передав атмосферу міста. Твори Юрія Химича приваблюють як українських, так і
угорських поціновувачів мистецтва», —
сказав Ерно Кешкень.
Експозиція складається з робіт, створених українським художником під час
його перебування у Будапешті в 1972 році

— у березні того року Спілка архітекторів
Угорщини організувала виставку творів
Юрія Химича в угорській столиці.
«Проекти, пов’язані з мистецькою
спадщиною Юрія Химича, неначе «проростають» один з одного. Щоразу спостерігаю і радію тому, як під час роботи, що ще
триває, народжується і згодом втілюється
нова ідея! Саме так сталося й з наступною
сторінкою багаторічного виставково-видавничого проекту «Topos Юрія Химича»,
цього разу присвяченого подорожі художника до Будапешта», — підкреслила директорка артгалереї Тетяна Калита.
Родзинкою презентації виставки був
музичний гість вечора — київський хор
«Щедрик». ■

❙ Будапешт очима Юрія Химича.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЧЕРВНЯ 2018

СПОРТ
Хулен Лопатегі
екс-наставник національної збірної Іспанії з футболу,
новопризначений головний тренер ФК «Реал» (Іспанія)
Григорій ХАТА
Вигравши у недалекому минулому два поспіль чемпіонати
Європи, а у перерві між ними
підкоривши світову вершину,
й до цьогорічного планетарного форуму збірна Іспанії підходила в статусі одного з головних фаворитів турніру. Бразилія, Німеччина, Франція та
Іспанія — саме в такій послідовності напередодні ЧС-2018
букмекери розташовували основних претендентів на Кубок
світу. Власне команда, котра
практично повністю складена з
гравців, що представляють три
перші команди найсильнішого клубного чемпіонату Старого світу — «Барселону», «Реал»
та «Атлетико», а частина з яких
нещодавно у складі останніх
двох колективів тріумфувала в
Лізі чемпіонів та Лізі Європи,
апріорі є ключовим претендентом на «золото» чемпіонату світу.
Проте за день до старту «мундіалю» в Росії «червона фурія»
зазнала болісного удару — федерація футболу Іспанії звільнила з посади головного тренера національної збірної Хулена
Лопатегі, якого в той же день
мадридський «Реал» оголосив
наступником Зінедіна Зідана.
Позбавляючи команду керманича, з яким вона останні
роки цілеспрямовано йшла до
фінальної частини планетарного форуму, очільник іспанської федерації Луїс Рубіалес, без
сумніву, розумів негативну сторону свого рішення.
Утім слова «честь» та «гідність» для нього виявилися
значно важливішими, ніж результат національної команди
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«Я дуже засмучений своєю відставкою, але сподіваюся, що збірна Іспанії
виграє чемпіонат світу-2018».

■ ФУТБОЛ

Некоролівський вчинок
За день до старту футбольного «мундіалю» у збірній Іспанії відбулася заміна головного
тренера
на російському ЧС. Вочевидь,
не зміг зрозуміти керівник іспанського футболу людину,
котра нещодавно подовжила на
два роки свою співпрацю з федерацією, а вже згодом поставила свій підпис під значно вигіднішим контрактом. Зайве говорити, якими словами фанати
іспанської збірної називали перебіжчика Лопатегі.
Подейкують, що вирішальним для цієї історії фактом стало ігнорування президентом
«Реалу» Флорентіном Пересом
прохання Рубіалеса не афішувати особу нового наставника
«королівського» клубу до завершення світової першості. Але
сталося так, як сталося. І тепер
у збірної Іспанії новий тренер, з
яким «фурія роха» спробує підтвердити свій високий статус на
ЧС-2018. Побажавши Лопатегі
«усього найкращого й удачі» на
новому робочому місці, в екстреному порядку Рубіалес оголосив прізвище його наступника, котрим став спортивний директор іспанської збірної Фернандо Йєрро.
Провівши як гравець за збірну Іспанії 89 матчів та зігравши за неї на чотирьох «мундіалях», 50-річний спортивний менеджер став, напевно, найбільш

❙ Іще кілька місяців тому Лопатегі планував до 2020 року залишитися у збірній Іспанії,
❙ але перед стартом чемпіонату світу вирішив очолити мадридський «Реал».
❙ Фото з сайта elpais.com.
оптимальною кандидатурою
для оперативного заповнення
величезної кадрової «прогалини» в таборі «червоної фурії».
Щоправда, тренерського досвіду Йєрро практично не має. Рік
роботи на посту очільника «Реала Ов’єдо», котрий виступає в
другому дивізіоні іспанського

футболу, — навряд чи це той доробок, яким має володіти очільник однієї з найпотужніших за
підбором виконавців збірних
світу. Водночас пережите напередодні старту «мундіалю» іспанськими збірниками сильне
потрясіння може стати для них
додатковим мотиваційним чин-

■ ПЛАВАННЯ

За графіком чемпіонів
На двох етапах серії «Маре Нострум» кращий вітчизняний спринтер зробив
«золотий» «дубль»
Григорій ХАТА
Із тієї когорти талановитих українських плавців, які голосно заявили про
себе на І Літніх юнацьких іграх, максимально високо тримати планку продовжує наразі один Андрій Говоров.
Невдачі, котрими можна назвати його
безмедальні виступи на двох минулих
дорослих Олімпідах, поступово підвели уродженця Севастополя до виграшу
минулого року його першої планетарної медалі в класичному — 50-метровому — басейні. Інша справа, що «50-метрівка» батерфляєм, на якій на ЧС-2017
Говоров виграв «бронзу», не входить до
програми Олімпійських ігор. Утім, якто кажуть, перший крок до підкорення
олімпійського стандарту, котрим для
Говорова є 50-метровий спринт вільним
стилем, він зробив.
У поточному сезоні основним контрольним стартом для європейських
плавців буде серпневий чемпіонат Європи з водних видів спорту в Глазго, активну підготовку до якого український
спринтер розпочав iз подвійного успіху на стартових етапах змагань «Маре
Нострум», де Андрій виграв обидва фінали на улюбленій 50-метрівці батерфляєм.
«Золотий» заплив на першому етапі, що проходив у французькому містечку Кане-ан-Русійон, 26-річний представник Дніпра завершив з результа-

ником, який, у підсумку, дозволить компенсувати їм брак тренерської майстерності свого
нового наставника. А першим
випробуванням для Йєрро та
К° буде матч проти чинних чемпіонів Європи — збірної Португалії з Кріштіану Роналду у
складі. ■

очікувати принципово іншого підходу
в підготовці провідних плавців нашої
країни, думається, не варто. Необхідної для зростання елітних спортсменів
інфраструктури як не було, так і немає.
Відтак головні наші олімпійські надії в
плаванні — спринтер Говоров та стаєр
Романчук (віце-чемпіон світу-2017 на
1500 м) готуються переважно за кордоном.
Водночас на цьогорічному конгресі
Європейської ліги плавання (ЄЛП) з
вуст керівника організації Паоло Бареллі прозвучали слова про збільшення
в минулому році фінансування національних федерацій на 30 відсотків. Окрім того, хочуть в ЄЛП приділяти більше уваги популяризації водних видів:
покращенню трансляцій, збільшенню
зони їхнього покриття, просуванню в
соціальних мережах. Вочевидь почуті
тезиси приймуть до уваги й в українській федерації, проте без появи широкої
мережі олімпійського стандарту басейнів говорити про серйозний прогрес у
цьому плані буде марно. ■

■ ХРОНІКА
Футбол

❙ Андрій Говоров iз подвійної перемоги розпочав підготовку до чемпіонату Європи в Глазго.
❙ Фото з сайта fitlife.kiev.ua.
том — 23,04 секунди, який виявився
третім результатом сезону у світі після
бразильця Сантоса (22,94) та британця Прауда (22,96). А за кілька днів, на
другому старті «Маре Нострум» у Барселоні, Говорову знову не було рівних
на 50 метрах батерфляєм. Цього разу

він був уже не таким швидким, але й
23,22 секунди вистачило для тріумфу
в фінальному запливі.
Попри нещодавню зміну керівництва федерації плавання України — а замість Дмитра Качуровського новим президентом ФПУ став Андрій Власков —

Розбираючи поведінку ультрас під час поєдинку
заключного туру попереднього чемпіонату країни між
«Динамо» та «Шахтарем», контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України вирішив покарати столичний клуб — його фанати вибігли після
гри на поле НСК «Олімпійський» і застосували заходи фізичного впливу до футболіста «гірників» Ярослава Ракицького — штрафом у 500 тисяч гривень та
проведенням наступного матчу УПЛ без глядачів. Не
уникнув покарання й «Шахтар». Через неналежну поведінку його активних уболівальників КДК ФФУ постановив накласти на донецький клуб штраф у розмірі
150 тисяч гривень та заборонив «гірникам» організовувати виїзд своїх фанатів на наступний гостьовий
поєдинок ЧУ. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Магніт війни
Чому, пройшовши крізь пекло боїв і полону, людина знову повертається на передову
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■ БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

Відьомські штучки
Актриса Роуз Макгоуен може потрапити за ґрати
Відома актриса Роуз Макгоуен, відома за роллю
Пейдж у серіалі «Всі жінки відьми», незабаром постане перед судом. Обвинувачення досить серйозне —
придбання і зберігання наркотиків, відповідно й покарання за нього жорстке — актрисі загрожує тюремне ув’язнення терміном десять років. Інцидент стався
ще 20 січня 2017 року. Тоді в речах Роуз знайшли кокаїн під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту Вашингтона, повідомляє портал
WWWomen. Після тієї пригоди зірці вдалося вийти на
волю під грошову заставу. Зараз правоохоронці стверджують, що знайшли докази вини Роуз і готові довести це в суді.
Сама 44-річна актриса свою вину заперечує і
стверджує, що наркотики їй підкинули в літаку, коли
вона відлучилася до вбиральні. Роуз Макгоуен називає замовником цієї провокації скандально відомого продюсера Харві Вайнштейна. Останнього чи не пів-Голлівуду звинувачує у сексуальних
домаганнях, і Роуз була однією з перших, хто відверто розповів про це. І не тільки розповів — актриса написала книжку і організувала цілу кампанію з за-

хисту прав жінок.
Нагадаємо, попри те, що за плечима Роуз Макгоуен — півсотні робіт у кіно, справжню популярність їй приніс серіал «Всі жінки відьми»
(оригінальна назва «Зачаровані»). Цей мегапопулярний телефільм з успіхом ішов у півсотні
країн світу. Зараз є плани перезняти історію трьох
сестер-чародійок, яка відбуватиметься в наші дні.
Про такі наміри на початку року оголосила телекомпанія CW. Проте в ролях відьом акторок старого складу — Алісу Мілано,
Шеннен Доерті, Холлі Марі Комбс і
Роуз Макгоуен — уже не побачимо. Адже за віком всі вони вже
далеко не дівчатка… ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №64

❙ Роуз Макгоуен.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 18 до 24 червня
Овен (21.03—20.04). Прийшов час відірватися по повній. Зірки вишикувалися, немов на
параді, обіцяючи нагороду за сміливість. Причому й старі проблеми вдасться вирішити з блиском, обійшовши суперників на повороті.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Суперечливі бажання не принесуть спокою. Хочеться одночасно равликом сховатися у власному будиночку
й не пропустити чергове гучне збіговисько. Рішення підкаже інтуїція.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Близнюки (22.05—21.06). Якщо є якісь
питання до начальства, радимо приберегти їх
на потiм. Цілком можливо, що вас підвищать,
і колишні дрібниці ляжуть на покірні плечі ваших колег.
Дні: спр. — 24; неспр. — немає.
Рак (22.06—23.07). Звичайно, мовчання
— золото, але його можна розміняти на срібло слів і подарувати друзям і коханій людинi.
Ощасливте їх своєю увагою, і ваша скринька
наповниться дзвінкою монетою їхніх щасливих посмішок.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

Лев (24.07—23.08). Ви не заходите занадто далеко в бажанні пізнати світ. Краще розібратися у власному характері. Бунт на кораблі, чи
то пак у вашому відділі, зовсім не обов’язково
втихомирювати силовими методами, але зайву
м’якість проявляти теж не варто.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Діва (24.08—23.09). Більше уваги приділяйте зовнішності та одягу, і оточуючi неодмінно переймуться свідомістю вашої привабливості. Не забувайте, що максимум інформації ви зможете отримати під час приємного чаювання з колегами.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). Ваш найлютіший ворог — нудьга. Не бійтеся яскравих
фарб, сплесків емоцій, а також несподіваних
злетів і падінь. В особисте життя додайте експериментів.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Скорпіон (24.10—22.11). Новий роман таїть привабливі перспективи, але круїз
під знаком любові не позбавить вас підводних
рифів. Правда, кажуть, з уламків корабля можна побудувати пліт і почати нову подорож.
Дні: спр. — 19; неспр. — 23.

Стрілець (23.11—21.12). Може, не варто з таким завзяттям відстоювати власну оману й запевняти оточуючих в її непорушності.
Зізнайтеся, що були не праві, й одразу вiдчуєте легкiсть на душi.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Козеріг (22.12—20.01). Нарешті результати вашої праці гідно оцінять. Шеф зрозуміє, хто здатний повести за собою колектив, і вручить вам кермо влади. Не здумайте відмовлятися!
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Водолій (21.01—19.02). Кохана людина хотіла б переконатися, що безроздільно
панує у вашому серці. А хіба це не так? Випадкове захоплення не береться до уваги. Час
покаже, що це був лише легкий, необтяжливий флірт.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Риби (20.02—20.03). Уважно перегляньте ділові папери, підписані ранiше. Велика ймовірність обману, але йому можна
запобігти. Через недогляд можуть зменшити премію. Але невдовзi вас чекають великі гроші.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

■ ПОГОДА
16—17 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вiтер
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. Пiсмінлива
лязавтра температура вночi +15...+17, удень +25...+27.

хмарність

Миргород: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +15...+17,
удень +26...+28.
хмарно
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +15...+17,
удень +26...+28.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +19...+21, удень дощ
+27...+29.
14 червня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть,

Північ
Захід

00…00
+11…+16
+22…+27
00…00
+11…+16
+22…+27

сніг
дощ,
гроза

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

00…00
+13…+18
00…00
+24…+29
+13…+18
+24…+29

+12…+17
00…00
00…00
+27…+32
+12…+17
+24…+29

Південь +17…+22
00…00
Інформація
+28…+33
00…00
надана
+17…+22 Гідрометцентром
+28…+33
України.
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церков у 1596 році. 6. Столиця Туреччини. 8. Місце стоянки судна на якорі
в порту. 10. Головний герой давньогрецького міфу про Золоте руно. 13.
Ім’я українського блогера і журналіста, який останнім часом постійно порушує теми незаконного видобутку бурштину. 14. Білоруська назва річки Даугава. 16. Відомий радянський оперний
та естрадний співак. 18. Геометричне
тіло, схоже на бублик. 19. Неприємні
відчуття в роті від споживання кислого чи терпкого. 20. Частина пройденого шляху чи зробленої роботи. 21.
Водоплавний птах, схожий на качку,
який довго може лишатися під водою.
22. Продукти чи товари, які завозять
з інших країн. 23. Префікс, який означає народну творчість, фольклорний елемент. 24. В античній міфології — напій богів, що зберігав їм вічну молодість і безсмертя. 27. Старовинна частина столиці Угорщини. 28.
Річка, на якій стоїть місто Дубно.
Кросворд №61
від 8—9 червня

■ ПРИКОЛИ

00…00
+13…+18
00…00
+24…+29
+13…+18
+24…+29
Схід

Центр

По горизонталі:
1. Полога похила доріжка на сходах чи біля них, яка дозволяє підніматися вгору людям з візочками. 4. Велика тропічна ящірка, що живе на деревах. 7. «Падав сніг на поріг, ... зліпив собі пиріг» (Платон Воронько). 8.
Міністр соціальної політики України.
9. Частина світу. 11. Косметичний засіб. 12. «Сина породила, в ... положила
Господнього сина» (колядка). 13. Ім’я
чоловіка Вікторії Бекхем. 15. «Веселий
...», прапор піратів із черепом і кістками. 17. Український композитор, автор
пісні про «одну калину за вікном». 19.
Національність творця першого кінного цирку Алі-Бека Кантемірова. 22. Лікар, який після завершення вишу має
практикуватися при лікарні для набуття досвіду. 25. Вісімнадцята літера грецького алфавіту. 26. Кокарда
на кашкеті моряків. 28. Чоловік, який
тільки приймає чернецтво. 29. Французький лікар і натураліст, головний
науковий опонент Луї Пастера. 30.
Бал у спортивних іграх. 31. Титул Івана Грозного. 32. Спеціальний метал,
сплав алюмінію, магнію і кременю,
який застосовується в літакобудуванні. 33. Мисливець на хутряних звірів у
Північній Америці, який використовує
капкани.
По вертикалі:
1. Відома фірма, яка випускає ручки. 2. Густе варення з фруктів чи ягід.
3. Прилад для переведення фотографій і документів у цифровий формат.
4. Спеціальна назва курсиву в англомовних народів. 5. Церковний союз української православної та католицької

— Для мене завжди авторитетом був чорний пояс мого батька!
— З карате?
— По дупі!
***
У буфеті:
— Дівчино, що у вас можна випити?
— Чай.
— А міцніше?
— Каву.
— А ще міцніше?
— Я можу каву з чаєм змішати.

***
— У тебе є фотокартка твоїх
близнюків?
— Ось вона!
— Але тут тільки один!
— Досить. Інший такий самий.
***
Жінка розповідає подрузі:
— Учора заходжу в під’їзд, а
там — маніяк!
— Який жах!
— І він так сказав i втiк.
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