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«Жертви готові розповісти
про найстрашніші тортури,
але не про «це»
У Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах
конфлікту в Києві порушили «незручну» тему
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❙ Ірина Довгань, косметолог iз Ясинуватої, провела в полоні бойовиків «ДНР» найстрашніші дні свого життя.
❙ Фото з сайта antifashist.com.

22—23 червня ще можна передплатити «Україну молоду» на друге півріччя
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ІнФорУМ

«Закон «Про національну безпеку» наближає наші Збройні сили і систему
національної безпеки в цілому до стандартів НАТО. Це важливий сигнал
для наших союзників НАТО напередодні брюссельського саміту в липні».

Андрій Парубій
Голова Верховної Ради України

■ ПАРЛАМЕНТ

■ НА ФРОНТІ

Суд і
нацбезпека

Загинули чи живі?
Підрозділи Об’єднаних сил дають адекватну відповідь терористам

Міністерство оборони
очолить цивільна особа, —
так учора вирішили депутати
Євдокія ФЕЩЕНКО
Верховна Рада на вчорашньому засіданні
ухвалила два надважливих закони.
У другому читанні 248 голосами депутати підтримали рамковий президентський законопроект «Про національну безпеку України», який готували із залученням
експертів НАТО, Євросоюзу й США. Не голосували у повному складі фракція «Опозиційного блоку» та група «Відродження», з
групи «Воля народу» проголосував один депутат. Перед голосуванням парламент розглянув 428 поправок до законопроекту, більшість із яких стосувалися повноважень СБУ,
проте Рада їх не підтримала.
Ухвалений закон визначає, що керівництво у сферах національної безпеки і оборони, відповідно до Конституції України,
здійснює Президент. Міністерство оборони
України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику з питань нацбезпеки у воєнній
сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. У
межах повноважень, наданих відповідно до
Конституції, сектор безпеки і оборони підлягає демократичному цивільному контролю.
Визначено фундаментальні національні інтереси України: інтеграція в європейський
політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.
За новим законом, міністр оборони України і його заступники призначатимуться
на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня
2019 року.
Також закон передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко. В окремій статті закону йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України «з використанням механізмів
державно-приватного партнерства» та із «залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги».
Також депутати у четвер ухвалили закон 8497 про утворення Вищого антикорупційного суду, «за» проголосували 265 депутатів.
За словами доповідача з питання — заступника голови адміністрації Президента
Олексія Філатова, цей закон спрямований на
реалізацію закону про Вищий антикорупційний суд і дасть змогу розпочати процедури зі
створення і забезпечення діяльності ВАС.
Нагадаємо, 7 червня парламентарії ухвалили довгоочікуваний закон №7440 про
Вищий антикорупційний суд України. Його
підтримали 315 народних депутатів. Уже 11
червня текст завізував своїм підписом Президент. Для створення суду одного закону
було замало. Тому вже 19 червня Петро Порошенко вніс на розгляд ВР як невідкладний законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, який учора ухвалила Рада. ■

Ірина ЛУГОВА
Російсько-окупаційні війська упродовж 19-20 червня 56 разів порушили режим припинення вогню, з них 9
разів застосовували артилерію та міномети. Про це повідомляють у прес-центрі Об’єднаних сил.
У вівторок окупанти обстрілювали житлові будинки населеного пункту Південне на Донеччині та 6 разів
намагалися застосовувати безпілотні
літальні апарати російського виробництва типу «Орлан-10» для розвідки
наших об’єктів уздовж лінії зіткнення
на сіверськодонецькому та бахмутському напрямках. Перетнути лінію розмежування їм так і не вдалося.
Наступного дня на донецькому та
маріупольському напрямках відзначили активізацію противника в районі
Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя, Водяного та Широкиного. З настанням темної пори доби ворог стріляв зі стрілець-

кої зброї та автоматичних гранатометів.
На Луганщині у цілому обстановка
стабілізувалася майже по всій смузі.
У середу, 20 червня, противник вдався до провокацій у районах населених
пунктів Новотошківське та Золоте, де
відкривав вогонь по наших позиціях з
артилерії та стрілецької зброї. У всіх
випадках підрозділи Об’єднаних сил
давали адекватну відповідь.
У штабі повідомляють, що під час
бойових дій 19 червня зазнали поранень
три наші військовослужбовці, 20 червня було поранено ще трьох, а втрат українська сторона не зазнала. Втім, за інформацією ЗМІ, з посиланням на координаторку Центру допомоги учасникам
АТО в Хмельницькій області Наталію
Дзекар, в середу на Луганщині загинули
двоє військових із Хмельниччини — Андрій Попов і Яків Майданюк, які служили в 14-й бригаді. Обоє виконували бойове завдання на блокпосту. ■

■ ВІДДІЛ КАДРІВ
Кабінет Міністрів України затвердив
кандидатуру нового очільника Донецької
обласної військово-цивільної адміністрації
— генерала СБУ Олександра Куця. Про це
в ефірі «5 каналу» заявив колишній голова Донеччини Павло Жебрівський.
«Це вже не секрет. Сьогодні (20 червня) Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду», — зазначив він.
За словами Жебрівського, Петро Порошенко найближчим часом розгляне кандидатуру Куця і видасть відповідний указ. Після цього його представлять
офіційно.
Відомо, що 41-річний генерал-майор
СБУ Олександр Куць із 2015 по 2017 роки
очолював Управління СБУ в Донецькій
області. У серпні 2017 року він почав керувати новоствореним Головним управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях.

■ ПИТАННЯ РУБА

«Поверніть шахтарям чесно зароблене!»
Олег Ляшко вибиває гроші на зарплати гірникам
Галина ІВАНЕНКО
Політик вийшов до
робітників шахти «Селидіввугілля», які кілька днів
протестують під Кабміном
через невиплату зарплат,
щоб їх підтримати. Шахтарі на знак подяки подарували Олегу Ляшку свою
каску. З нею він повернувся до парламенту, щоб озвучити з високої трибуни проблеми людей праці.
«Шахтарі з держпідприємства «Селидіввугілля» подарували мені каску. Люди, які важко працюють, змушені їхати під Кабмін, стукати касками по
асфальту, щоб влада їх почула і виплатила заробітну
плату. Ми приєднуємося до
вимог шахтарів і вимагаємо повернути людям зароблене», — підкреслив політик.
За ініціативи Олега
Ляшка парламент проголосував за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до
держбюджету, щоб передбачити кошти на виплату зарплат шахтарям «Селидіввугілля». Політик пообіцяв зробити все можливе, щоб законопроект був
прийнятий і шахтарі отримали чесно зароблені гроші.
Він переконаний: проблема
з невиплатою зарплат шах-

❙ Олег Ляшко запевнив шахтарів під Кабміном у своїй підтримці.
тарям не тільки «Селидіввугілля», а й інших підприємств, виникла через те, що
влада витрачає гроші на імпортне вугілля замість того,
щоб збільшити видобуток
українського.
«У Червонограді лежить
вугілля, його ніхто не купує. Водночас ми в минулому році закупили на 3 мільярди доларів американського, російського, південноаф-

риканського або ще якогось
вугілля. Ми живемо на запасах вугілля, яких вистачить
на 500 років, а закуповуємо
імпортне. Ось до чого призводить політика знищення
власних шахт і робочих місць», — підкреслив Ляшко.
Радикальна партія, за
його словами, пропонує абсолютно протилежну політику — повністю відмовитися від імпортного вугіл-

ля, інвестувати у видобуток
власного і створювати робочі
місця з високими зарплатами для українців.
«Ми пропонуємо видобувати більше власного вугілля, щоб наші робітники отримували гідну зарплату.
Реальна боротьба з корупцією — збільшення зарплат,
доходів і підтримка національного виробника», —
підсумував політик. ■

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

45 млрд.

доларів

На 250 млн.

7 млн.

гектарів

660 тис.

євро

на рік коштує Росії війна в Україні, констату- гривень
екологічно чистих земель для органічного ви- виділить Естонія міжнародним органівав старший науковий співробітник Atlantic Укрпошта розмістила облігацій, гово- робництва не задіяно в Україні, йдеться в ос- заціям на допомогу Україні, поінформуCouncil, шведсько-американський економіст риться у повідомленні компанії.
танньому річному звіті The World of Organic вав сайт eurointegration.com.ua.
Андерс Аслунд.
Agriculture-2018.

Майже 47 тис.
осіб
під час ЗНО-2018 не склали тестування з
української мови та літератури, прозвітувало
Міністерство освіти та науки України.

ІнФорУМ
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■ СТОЛИЦЯ

Розрулити центр столиці
Пропонують запровадити тарифи на парковку
з індексом збільшення на центральну зону
Тарас ЗДОРОВИЛО
Нині авто, які є «не розкішшю, а засобом пересування», стали для великих міст проблемою. І Київ — не виняток, адже наразі в ньому зареєстровано понад 900 тисяч автомобілів, із них
767 тисяч — легкові. А додайте ще «гостей» з інших регіонів України й населених пунктів Київської області: у місто
щодня вранці в’їжджає близько 100 тисяч автомобілів, із яких близько 70 тисяч легковиків. І більшість із них їде через центральну частину Києва у зв’язку
з недостатньою кількістю об’їзних магістралей.
Аби хоч якось «розрулити» ситуа-

цію, у комунальному об’єднанні «Київгенплан» пропонують вирішити проблему парковок у столиці введенням оплати
за в’їзд у центральне ядро міста, а також
будівництвом перехоплюючих паркінгів на околицях.
Окрім того, з метою вирішення проблеми з парковками була розроблена
«Схема розміщення гаражів та автостоянок у Києві», котра передбачає звільнення проїжджих частин вулиць від стоянок
автотранспорту, зменшення кількості
в’їжджаючих машин, розрахунок місць
під перехоплюючі паркінги, обмеження
в’їзду автомобілів у центральну частину
міста, забезпечення населення Києва необхідними розрахунково-нормативними

парко-місцями.
За розрахунками «Київгенплану»,
10% легкових автомобілів (а це близько 7 тисяч машино-місць) можливо «перехопити» на в’їздах у місто. Для обмеження в’їзду в центральну частину Києва також передбачається розміщення
перехоплюючих паркінгів на кордоні
центрального ядра. На думку фахівців
Інституту Генплану, все це змусить частину населення пересісти на громадський транспорт.
Ще пропонується обмежити будівництво паркінгів, встановити тарифи на
парковку з індексом збільшення на центральну зону, а також поступово ввести
платний в’їзд у центральне ядро міста.
Також вирішенню проблеми з транспортом у Києві сприятиме завершення будівництва Подільського мостового переходу,
будівництво правобережних підходів до
Подільського та Дарницького мостових
переходів через Дніпро.
Варто додати, що з 27 вересня 2018
року набуде чинності закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування
та евакуації. ■

■ НАКИПІЛО

Ірина КИРПА
Обурені люди в шоці від
цін на проїзд у вагонах, що
більше нагадують задушливі
клітки в зоопарку. На думку
пасажирів, Міністерство інфраструктури України не мало
права піднімати ціну на проїзд
у залізничному транспорті, заздалегідь не поліпшивши комфорт.
Один з очевидців драматичних подій, які у спекотні
дні розігруються у купейних
вагонах, що вже значно подорожчали, описав побачене на
своїй сторінці у соціальних
мережах. На думку Валерія
Гурковського, висока вартість квитка ніяк не позначилася на якості обслуговування. Доїхати з Херсона до Києва у купейному вагоні поїзда
№298 коштує понад 300 гри-

Дорожній капкан
Пасажири поїздів втрачають свідомість
в убогих вагонах без кондиціонерів
вень в один бік, однак далеко не всі люди прибувають до
столиці у нормальному стані
здоров’я.
— Відразу кільком пасажирам у 12-му та 13-му вагонах знадобилася медична допомога через те, що не працювала система вентиляції,
— написав Валерій Гурковський. — Вночі практично ніхто не спав — пасажири були
змушені стояти біля відкритих вікон, а вагітній жінці й

зовсім стало зле, однак провідники не змогли надати їй
необхідну медичну допомогу.
До кінця поїздки лікар так і
не з’явився. У цих вагонах
їде багато маленьких дітей, їм
жарко, вони всю дорогу плачуть.
Якщо з подібними жахами стикаються пасажири купейних вагонів, то що вже казати про плацкарт, де ситуація у рази гірша описаної. До
літньої спеки необхідно дода-

ти задушливий запах хлорки
з туалету та цілковиту антисанітарію всередині вагона.
У такій «клітці для пасажирів» легко підхопити будьяку інфекцію або вірусне захворювання. Особливу огиду
викликають брудні, майже
чорні від кіптяви вікна, які
не миє ніхто й ніколи.
Сумні відгуки про поїздки
поїздом «Київ—Херсон» вже
не перший рік стають надбанням соціальних мереж, люди
обурені, однак ніяких змін
не відбувається, окрім підвищення цін за проїзд у них. Бо
ж не новина: поїзди формують
із вагонів, які вже давно відпрацювали свій ресурс та повинні бути списані.
Чиновники готові економити на здоров’ї людей, не
гребуючи при цьому піднімати оплату за проїзд. ■

■ ДОПОМОГА

Братик Богдан і сестриця Аліна
Аби діти почули світ — потрібно 115 тисяч гривень
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у місті Сміла допомоги добрих людей потребують братик та сестричка,
які не чують. Дітям — 4-річній Аліні Кошик та її 12-річному брату Богдану — необхідні
слухові апарати.
Як розповідає мама дітей Ірина Кошик, у донечки
двобічна хронічна нейросенсорна преглуховатість ІІ ступеня, а в сина — ІІІ ступеня. Загальна вартість слухових апаратів становить 115 тис. грн.
Така сума для родини просто
непідйомна.
Жінка розповідає, що в Богдана такий діагноз — із трьох
місяців. В Аліни спочатку все
було добре, а торік почали помічати, що в неї якась нечітка
мова. «Щось її спитаю, а вона
нічого не розуміє, відповідає
нерозбірливо. Поїхали на об-

стеження — і в неї також виявили вади слуху», — розповідає «УМ» Ірина Іванівна.
Лікарі не називають причин хвороби дітей. Припускають, що це може бути спадкове. «Ми з чоловіком почали
з’ясовувати, в кого в роду були
проблеми зі слухом. Виявили, що на Волині живуть дуже
далекі родичі. У двох сім’ях є
хлопець і дівчина, які теж мають вади зі слухом», — каже
пані Ірина.
Богданчику родина відразу
купила слухові апарати. І хоча
їх треба було кожні три роки
змінювати на нові, оскільки
дитина росте, — сім’я обходилася ремонтом і змогла замінити апарат лише через п’ять
років.
Тепер знову треба нові, гірко констатує жінка, а ціни на
слухові апарати дуже швидко
ростуть. «Для Богдана на обид-

ва вушка вони коштують нині
62 тисячі гривень. А для Аліни треба 53 тисячі гривень. Для
нас така сума захмарна. Тому
звертаємося до небайдужих людей. Просимо допомоги», — бідкається у розпачі Ірина Кошик.
Родина вірить, що не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Адже прикладом чуйності
і доброти українців може бути
історія маленького смілянина
Дениска Салія, про що «Україна молода» недавно розповідала.Тоді добрі люди зібрали на
операцію хлопчику понад 20
тисяч євро. І тепер малий почав чути світ.
Давайте допоможемо й
Аліні та Богданчику. Гуртом
нам це під силу.
Реквізити для допомоги:
Картка ПриватБанку:
5168 7573 3923 1088 (гривня),
4149 4991 0981 7146 (євро),

❙ Кожна благодійна гривня,
❙ перерахована для Аліни
❙ та Богдана, допоможе
❙ братику та сестричці почути світ.
❙ Фото з родинного архіву.
4149 4991 0981 7153 (долар).
Усі картки оформлені на
Кошик Ірину Іванівну.
Контакти
батька
дітей
Олексія
Вікторовича:
063 654 28 20. ■
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■ ПАМ’ЯТЬ

Той, хто
приміряв
«Корону
Землі»
Альпіністу Владиславу
Терзиулу виповнилося б
65 років
Світлана НАКОНЕЧНА
У Києві відбувся вечір пам’яті легендарного українського альпініста Владислава Терзиула, котрий підкорив усі 14 «восьмитисячників».
Йому 18 червня виповнилося б 65 років. Він був
першим на пострадянському просторі і дванадцятим у світі, хто здійснив подорож «Короною
Землі» — так ще називають найвищі вершини
планети.
Перший крок на цьому шляху Владислав
зробив у 1993-му, коли зійшов на Канченджангу (8586). Далі були: 1994 — К2 (8611), 1995 —
Броудпік, Форпік (8028), 1996 — Гашербрум ІІ
(8035) і Аннапурна І (8091), 1997 — Нанга Парбат (8126), 1999 — Еверест (8848), 2000 — Шишабангма, Центральна (8013) і Чо-Ойю (8201),
2001 — Манаслу (8163), 2002 — Лхоцзе (8516)
і Дхаулагірі (8167), 2003 — Гашербрум І (8080).
У 2004 році Владислав Терзиул подивився на
світ з вершини Макалу (8485), але загинув під
час спуску — приблизно на висоті 8 тис. 300
метрів. Його тіло так і не знайшли…
Усіх, хто йде на «Чорний велетень» (так ще
називають Макалу), зустрічає чорна прямокутна
табличка на скелі, з якої усміхається бородань,
праве плече котрого перетворюється на гори.
Нижче написано англійською: Vladislav Terzyul
(Ukraine). Makalu. The last of 14. 18 may 2004.
«У нас було заведено, що чоловік телефонує мені тільки після спуску. Але того разу
почула його голос перед початком сходження. Мабуть, Слава щось відчував», — згадує Любов Терзиул. Любов Степанівна, дочки Юлія і Ольга, друзі й колеги на вечорі
розповіли багато цікавих історій із життя
Владислава Олександровича. До речі, він
поєднав гірськолижний спорт з альпінізмом
на високому рівні — у прямому й переносному значеннях. Утілив мрію — з’їхати сніжною цілиною з «восьмитисячника». Восени
2000 року Терзиул за годину і двадцять хвилин спустився на лижах із вершини Чо-Ойю
до базового табору.
— Про життєвий шлях мого батька ми разом із журналістами Олексієм Гончаруком, Наталією Поляковою і Олегом Ситником у 2015-му
випустили книжку «Владислав Терзиул. В’яжи
свій вузол». Там багато унікальних ілюстрацій,
приміром, як тато оре поле на яках у селищі Асколе, що в гірський системі Каракорум, — розповіла Юлія.
Владислав Терзиул писав у своєму щоденнику: «Роби сьогодні — завтра буде важко,
бери з хвилини час, не йди проти себе, не підлаштовуйся під чужі акорди — фальші відразу
не видно, в’яжи свій вузол — чи в’язатимеш чужим».
В альпініста було багато планів, яких, на
превеликий жаль, він не втілив. Хотів увійти
до так званого «Клубу семи вершин», у якому підкорювачі найвищих гір усіх континентів:
Евереста в Азіїї (8848), Аконкагуа в Південній
Америці (6962), Мак-Кінлі в Північній Америці (6194), Кіліманджаро в Африці (5985), Ельбрусу в Європі (5642), Вінсона в Антарктиді
(4897) і Косцюшко в Австралії (2228).
Експозиція, присвячена Владиславу Терзиулу, працюватиме у Києві до 1 липня за адресою:
вулиця Михайлівська, 15. ■

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

Для 537

суддів

Понад 60%

українців

Вища кваліфікаційна комісія суддів Ук- не відпочиватимуть улітку, про що
раїни призначила проведення інтерв’ю з свідчать результати опитування Київського
психологом, зазначили на сайті ВККСУ. міжнародного інституту соціології.

50

осіб

На 19,1%

— в оприлюдненому «чорному» списку російських громадян, щодо яких є підозри у причетності їх зросли реальні доходи населення України за
до фальсифікацій кримінальних справ, ка- рік, переконує міністр соціальної політики Антувань та інших злочинів проти прав люди- дрій Рева. Дивна статистика чи брехлива?
ни в Україні.

Майже у 2
рази
смертність на Хмельниччині перевищує
народжуваність, такі дані наводить Управління статистики України.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018

Борис ДУЧЕНКО,
член Всеукраїнської громадської організації
«Закінчимо війну»

Перш ніж познайомити читачів із героєм сьогоднішньої розповіді, учасником Другої світової війни Тимофієм
Боніфатовичем Пилипенком, не можу
не згадати живих і полеглих воїнів сучасної війни на сході України і схилити
голову перед їх пам’яттю, мужністю та
відвагою.
Пишу ж про героя минулої війни тому,
що стрімко відходить із життя покоління тих років. Усе рідше і рідше ми можемо почути розповідь про війну з уст
її учасників та навіть їхніх близьких родичів, які зберігають пам’ять про своїх
спочилих героїчних батьків, оскільки
вони теж уже похилого віку, а така інформація дуже важлива для збереження правди про ту війну.

■ ЛЮДИНА

Катя і «Катюша»
На війні Тимофій Пилипенко пережив зраду товариша і
тричі — смерть

❙ Тимофій Пилипенко.

Вистачить і медалі «За відвагу»
Тимофій Пилипенко народився
1909 року в селі Журженці Лисянського району Київської (нині Черкаської) області у багатодітній сім’ї. Він —
восьма дитина, а всього в родині було
дев’ятеро дітей. Коли Тимофійку виповнилося десять років, від черевного
тифу помер батько, а згодом — і мати.
Настали тяжкі часи випробувань для
старших дітей, котрі ростили і доглядали менших. Виживати допомагали непосильна праця та щирі, дружні стосунки між дітьми і допомога інших родичів.
Відслуживши в армії, Тимофій
створив сім’ю з жителькою станції
Чоповичі Житомирської області —
Марією. У подружжя народилося четверо дітей: Галина, Олександр, Валентина, Сергій. Коли почалася війна, старшій Галинці було лише десять
років, а молодший Сергійко взагалі
ще був немовлям.
На війну Тимофій Боніфатович був
мобілізований у грудні 1943 року (до
цього був заброньований від призову).
Недовго йому прийшлося воювати —
лише один рік, однак і за рік він пройшов через усі кола воєнного пекла.
У складі 569-го стрілецького полку
161-ї стрілецької Станіславської ордена Богдана Хмельницького дивізії
брав участь у Житомирсько-Бердичівській операції. Наприкінці 1943
року дивізія, прорвавши ворожу оборону і пройшовши з боями 40 кілометрів, за три дні звільнила 15 населених
пунктів.
Добре запам’яталися Тимофію
Боніфатовичу Львівсько-Сандомирсь ка наступальна операція, бої на
станіславсько-дрогобицькому
напрямку. Але особливо запеклими та
жорстокими були бої за визволення
міста Станіслава (нині Івано-Франківськ). 27 липня Станіслав був повністю звільнений від німецьких загарбників, і ввечері цього ж дня Москва
салютувала військам, які звільнили
місто, 20 артилерійськими залпами із
224 гармат. Після війни влада ІваноФранківська неодноразово запрошувала Тимофія Пилипенка на святкування Дня Перемоги.
20 вересня 1944 року в бою за село
Галівка Дрогобицької області командиру відділення Тимофію Пилипенку було наказано разом зі своїм відділенням ліквідувати станковий кулемет противника, який був розташований на висоті і шквальним вогнем не
дозволяв червоноармійцям просуватися вперед. Як зазначено в нагородному листі, діючи сміливо та рішуче,
єфрейтор Пилипенко підібрався до кулемета і закидав його гранатами, знищивши при цьому чотирьох ворожих
солдатів. Наступного дня в бою він захопив у полон шістьох угорських солдатів. А 22-23 вересня відзначився в
бою за село Мшанець. За це єфрейтора
Пилипенка було представлено до нагородження орденом «Червоної Зірки».
Однак якомусь офіцеру в штабі дивізії
здалося, що нагорода зависока і йому
вистачить медалі «За відвагу». На війні таке нерідко траплялося: в штабі ж
завжди «видніше», якої нагороди заслуговує боєць, якого і в очі не бачив.

❙ Орден Слави «знайшов» героя вже після війни.
«Передай моїй дружині, де я загинув»
А далі були бої вже за межами України, зокрема на території Чехословаччини. Там Пилипенко освоїв фах
сапера. Мінував дороги, зривав ворожі об’єкти.
24 грудня 1944 року в районі села
Даргов саперному підрозділу, в якому він служив, було поставлено завдання терміново замінувати дорогу,
яка вела на Прагу, щоб сповільнити
підтягування додаткових сил противника до столиці Чехословаччини. Під
сильним кулеметно–мінометним вог-

від великої втрати крові, Тимофій почув, як лікар, котрий в оточенні медсестер обходив поранених, зупинився
біля нього і професійно-спокійним,
навіть холодним голосом промовив:
«Цей боєць до ранку не доживе. Занадто багато крові втратив». Радість
від порятунку змінилася на розпач.
Від слів лікаря хотілося кричати на
весь світ: «Як же так? Невже, дивом
врятувавшись із поля бою, доведеться померти в госпіталі?!» Але і цього разу доля виявилася до нього прихильною. Одна з медсестер на ім’я

Дев’ять вантажівок завантажили пораненими і відправили
в тил. А невдовзі прийшла звістка, що автомашини потрапили
в засідку, всіх поранених розстріляли...
нем сапери виконали завдання і почали швидко покидати небезпечну зону.
Однак ворожа розвідка помітила їх і
скоригувала на них шквал мінометного вогню.
Сапери кинулися до лісу, що ріс
неподалік. Тимофій Боніфатович біг
разом зі своїм товаришем (односельчанином, із яким разом були мобілізовані на війну і вже рік воювали).
Вибухом однієї з мін Пилипенка тяжко поранило в ліву ногу і праву руку.
Його товариш уцілів, але, побачивши
стан Тимофія, сказав йому: «Вибач,
я не можу тебе взяти з собою, ми не
встигнемо вдвох втекти і обидва загинемо (за ними було вже чути гуркіт ворожих танків. — Авт.), а я ж
молодший за тебе!». Біль від почутого був сильнішим, ніж біль від ран.
«Якщо залишишся живий, передай
моїй дружині, де я загинув», — лише
й попросив. Товариш побіг далі, а Тимофій подумки попрощався з дружиною та дітьми в очікуванні неминучої смерті.
Він втрачав усе більше і більше
крові, стан погіршувався. Але, на
щастя, його помітив командир взводу Іван Богдан, який пробігав неподалік. Він підбіг до Тимофія, глянув
на нього: «Живий!», поклав його собі
на спину і підтюпцем, наскільки міг
швидко, побіг лісом у напрямку дислокації їхньої роти. Він був кремезної
статури, а Тимофій навпаки — низького зросту і худий. Через деякий час
він зупинився, швидко перев’язав
рани Тимофію і знову побіг.
Після того як вони добралися до
своїх, Пилипенка відразу ж відправили у польовий госпіталь. Там, лежачи на нарах у напівсвідомому стані

Катя — його Тимофій запам’ятав на
все життя — сказала лікарю, що у неї
теж друга група крові, як і в пораненого.
Переливання робили пряме — від
донора пацієнту. Й уже на ранок Тимофій під час обходу кволим голосом
сказав лікарю: «Хочу їсти». Лікар
посміхнувся: «Тепер я бачу, що цей
боєць буде жити!».
Наступного дня дев’ять вантажівок завантажили пораненими і відправили в тил. Пилипенко до їх числа не потрапив: чи то місця не було,
чи ще був заслабкий для такої «подорожі». А невдовзі прийшла звістка,
що автомашини потрапили в засідку
— їх перестріли власівці, всіх поранених розстріляли... Заради справедливості додам, що в 1945 році власівці перейдуть на сторону Радянської
армії і братимуть участь у визволенні Праги.

«Нога цьому бійцю ще згодиться»
Для Тимофія Пилипенка настав
тривалий період лікування: був у
шпиталях Москви, Казані, Сочі, Уфи
та інших міст. Незважаючи на інтенсивне лікування, розпочалася гангрена. Лікарі хотіли ампутувати ногу.
Але один дуже старий московський
хірург, який приїхав у госпіталь Сочі
для консультацій, поколов ногу голкою і сказав: «Цьому бійцю ногу не
будемо відрізати. Вона йому ще згодиться».
Додому Тимофій Боніфатович повернувся наприкінці 1945 року із супроводжуючим. Сусід, який залишив
його пораненим на полі бою, з війни
не повернувся...
Одного разу до нього приїхали пра-

цівники Малинського райвійськкомату і вручили йому орден Слави третього ступеня. Виявилося, що за успішне виконання бойового завдання з мінування дороги він був нагороджений
зазначеним орденом. Наказ про нагородження був підписаний у березні
1945 року, але Пилипенко в цей час
переїжджав із одного госпіталя до іншого, тож лише після війни нагорода
знайшла героя.
За станом здоров’я Тимофій Боніфатович не міг працювати, мав другу групу інвалідності. Однак довго
всидіти вдома без роботи не зміг і в
1947 році, підлікувавшись, почав
працювати на Чоповицькому молокозаводі експедитором. Через рік у родині народилася донька Людмила...
Тимофій Пилипенко належав до
тієї частини ветеранів, які багато
розповідали своїм дітям, молоді про
війну. У своїх спогадах він завжди
наголошував, що треба радіти життю, цінувати його таким, яким воно
є, не скаржитися на долю, а сумлінно вчитися, працювати, бути чесною
і порядною людиною — тоді й життя
буде вдалим та щасливим. Ветеран
знав ціну своїм словам, адже заплатив за них надто дорого.
Про сусіда-зрадника він розповів
тільки один раз і тільки своїм дітям.
Більше ніколи його не згадував. А от
своїх рятівників — командира взводу Івана Богдана та медсестру Катю
— він згадував часто і теплими словами. Намагався знайти їх, але спроби
виявилися марними: можливо, вони
загинули на війні, а можливо, просто пошуки були невдалими — війна
ж розкидалася людьми і долями, як
хотіла...
Проживши зі своєю дружиною
Марією Кирилівною у мирі та злагоді 50 років, Тимофій Боніфатович
у 1979 році офіційно зареєстрував із
нею шлюб. Це була радісна подія для
їхніх дітей, сімох внуків та сусідів.
У 1999 році Тимофій Боніфатович переїхав у Київ до доньки Людмили — дружина Марія Кирилівна
на той час уже відійшла в засвіти,
здоров’я ж стало все частіше підводити ветерана. Незважаючи на літа
та стан здоров’я (вже мав першу групу інвалідності), намагався вести активний спосіб життя: брав участь у
роботі ветеранської організації Деснянського району, постійно спілкувався із сусідами.
Помер Тимофій Боніфатович у
2004 р., на 95-му році життя. Перед
смертю старий солдат попросив своїх
доньок, щоб на його похоронах оркестр зіграв пісню воєнних років —
«Катюшу». Його остання воля була
виконана. Поховали Тимофія Боніфатовича у селі Пристанційному на
Житомирщині, де він провів більшу
частину свого життя, поряд із дружиною.
Відтоді щороку в поминальний
день на цвинтарі Пристанційного за
проханням доньок біля могили батька
оркестр виконує «Катюшу» на згадку про ветерана Другої світової війни, людину незвичайної воєнної долі
Тимофія Пилипенка. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Не тримайте молдован за лохів

Посли G7 закликали
до обміну Сенцова

У Кишиневі люди вийшли на вулиці, щоб захистити новообраного мера
Інна СТЕПАНЧУК
У центрі Кишинева в середу ввечері тисячі людей вийшли з акцією протесту проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці. Люди вигукували «Геть мафію», «Ганьба» та «Злодії», «Настасе є мером!» і тримали банери
з гаслами: «Наше голосування — не твоя
примха».
Нагадаємо, напередодні суд Кишинева
визнав недійсними вибори мера, на яких
здобув перемогу опозиційний кандидат від
проєвропейської партії «Платформа «Гідність і правда» Андрій Нестасе. Результат
виборів оскаржувала проросійська Партія
соціалістів, яка звинуватила Нестасе в передвиборчій агітації в день голосування.
Після винесеного вироку суду Нестасе назвав рішення «політичним замовленням»
і додав, що «для мафії голос громадян не
має значення». З ним погоджується лідерка партії «Дія і Солідарність» Майя Санду, яка, в свою чергу, заявила: «Усі повинні розуміти, що вчорашнє рішення суду —
це диктатура».
Нагадаємо, за результатами виборів
очільника молдовської столиці, які відбулися 3 червня, Андрій Нестасе набрав понад 52% голосів виборців. За його опонента, кандидата від Партії соціалістів Іона
Чебана, проголосували близько 48% мешканців Кишинева. Та оскільки вже тоді
Андрій Нестасе заявив про наміри обійняти в подальшому й головну посаду в країні
— президентську, — зухвалого й амбітного лідера вирішили знешкодити ще по дорозі в мерський кабінет. Під приводом абсурдних звинувачень у незаконній агітації в день виборів суд і справді скасував результати голосування!
Нестасе стверджує, що його головний
суперник і кандидат соціалістів Іон Чебан,
а також президент країни Ігор Додон «безсоромно брешуть, маніпулюють і грають у

Кім Чен Ин обіцяє знищити
полігон для запуску ракет
Північнокорейський лідер Кім Чен
Ин пообіцяв знищити полігон, котрий
використовували для випробувань двигунів ракет великої дальності, якими
КНДР погрожувала США, повідомляє
«Рейтер». Анонімне джерело зазначає, що йдеться про космодром Сохе.
За підсумками тих випробувань Пхеньян заявив, що його ракети можуть досягти США.

❙ Андрій Нестасе.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.
виставі» лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка. Останній
і справді є головним «ляльководом» у цій
невеличкій країні. Це найбільший у Молдові олігарх, який має необмежений вплив
на владу та всі процеси, що відбуваються у
державі.
42-річний Андрій Нестасе — в минулому прокурор, а нині адвокат і громадський діяч. Він виступає проти місцевих олігархів та проросійської політики в колишній радянській республіці, нагадує «Радіо
«Свобода». Саме він був одним з організаторів великомасштабних антикорупційних протестів у 2015 році після зникнення 1 мільярда доларів із молдовської банківської системи.
20 червня переможець виборів мера
Кишинева пан Нестасе подав апеляцію і
закликав людей готуватися до масових
протестів.

Свою стурбованість рішенням кишинівського суду висловили посольства
США в Молдові та деякі члени Європарламенту. Посольство США заявило, що «несподіване і непрозоре анулювання результатів виборів мера Кишинева, в яких був
явний переможець, є тривожним сигналом». Учора, згідно з повідомленням члена Європейського парламенту Крістіана
Преда з Румунії, Комітет закордонних
справ Європарламенту мав обговорити це
питання на своєму засіданні.
Молдова залишається однією з найбідніших країн Європи, половина населення країни прагне змін і підтримує
політиків нового покоління, які орієнтуються на Європу. Інша половина зберігає вірність минулому і політикам, які
його обстоюють, та ніяк не може розірвати пуповину, якою їх тримає біля себе
Москва. ■

Нелюд скаржиться
на «нелюдські» умови
Європейський суд iз прав людини відхилив скаргу на «нелюдські»
умови життя в одиночній камері Андерса Брейвіка, засудженого за масове вбивство в Норвегії. Як повідомляє
«Німецька хвиля», Брейвік, який змінив ім’я на Фьотольф Хансен, скаржився на те, що його ізоляція в одиночній
трикімнатній камері є негуманною та
принижує його гідність, а також порушує його право на приватне та сімейне
життя, закріплене Європейською конвенцією з прав людини. Його контакти в ув’язненні обмежуються юристами, охоронцями та медичними працівниками. Нагадаємо, в липні 2011 року
Андерс Брейвік убив 77 осіб в Осло та
на острові Утоя. І був засуджений за це
на найдовший у Норвегії термін — 21
рік.

У Грузії — новий уряд

■ ВІДХОДИ

Шахта золота в нашому комп’ютері
Вчені ЄС навчились розбирати електронне сміття на інгредієнти
Олег БОРОВСЬКИЙ
Попит на екстраговані
внаслідок вторинної переробки елементи зростає. Йдеться, зокрема, і про дорогі та
рідкоземельні елементи, ринкова вартість яких незмінно зростає. Наші смартфони
та комп’ютери містять до 60
елементів, серед яких — і дорогоцінні метали.
Європейська програма з
розвитку досліджень та інновацій Horizon 2020 («Горизонт 2020») виділяє 600
мільйонів євро на розвиток ринку вторинної сировини, повідомляє «Євроньюс». В її рамках діє ініціатива CloseWEEE, мета якої —
навчити «діставати» важливі
та вартісні елементи з електроніки, яка віджила свій вік,
наприклад, телефонів, акумуляторів та батарей.
Німецька
платформа
IFIXIТ є компанією-учасником європейського проекту
СloseWEEE. Її генеральний
директор Маттіас Хойскен
пояснив «Євроньюс»: «Наше
завдання у рамках цього європейського проекту — знайти
безпечні та економічно вигідні способи утилізації електроніки. Це серйозна проблема, оскільки минулого року

Посли країн «Великої сімки» виступають за обмін незаконно ув’язнених у
РФ режисера Олега Сенцова та інших
українських політв’язнів. «Ми глибоко
занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в’язнями і
затриманими в Росії. Їх звільнення як
частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком уперед», — йдеться у заяві послів. Раніше звільнити кінорежисера та інших в’язнів Кремля
закликали Європарламент та Держдеп
США.

❙ На цій «копальні» можна добувати дорогоцінні метали.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
ми накопичили в Європі 12
млн. тонн таких відходів».
Утилізацією електронного
брухту займаються переважно
невеликі підприємства, як-от
фірма Accurec у німецькому
місті Крефельд, яка є одним
із 12 партнерів вже згаданого проекту CloseWEEE. Фірма спеціалізується на батареях та акумуляторах. Її фахівці розкладають віджилу електроніку на складові частини,
виділяючи кожен хімічний

елемент окремо, а не у сплаві,
як це робилося раніше. Місцевим дослідникам уперше вдалося видалити з батарей окремо літій і графіт.
Гендиректор Accurec Райнер Вейер розповів: «На цей
час, працюючи з літієво-іонними акумуляторами, ми
вміємо діставати нікель,
мідь, кобальт, але ці два елементи — літій і графіт — ми
окремо виділяти не вміли. Та
тепер навчилися, першими

в світі». Роздільне виділення цих двох елементів стало важливим кроком уперед.
Адже йдеться про рідкісні,
дорогі метали, сфера застосування яких постійно зростає.
За півроку їхня ринкова вартість зросла в три з лишком рази. Учасники проекту
CloseWEEE навіть грають на
випередження, передбачаючи подальше зростання попиту на них. Райнер Вейер визнає, що фінансова підтримка
з боку програми «Горизонт
2020» стала для його фірми
абсолютною необхідністю у
стимулюванні започаткованих проектів.
Маттіас Хойскен розповів
і про інші задуми своєї компанії: «Ось гляньте, якщо ви
хочете утилізувати смартфон,
то ви повинні знати, що і де
шукати. Ми створюємо спеціальну платформу, яка дозволить компаніям, що займаються вторинною переробкою, чітко розуміти, де які
елементи знаходяться».
Проект CloseWEEE фінансується Єврокомісією.
Його мета — перевести в
практичну площину директиву про вторинну переробку
сировини, яку влада ЄС адресувала промисловим компаніям Європи. ■

Парламент Грузії висловив довіру
складу уряду та урядовій програмі «Свобода, швидкий розвиток, добробут».
«За» — проголосували 99 депутатів,
«проти» — 6. Про це повідомляє УНН iз
посиланням на «Грузія Online». Очільником нового уряду є Мамука Бахтадзе. За
його словами, приблизно через три тижні
буде готова концепція малого уряду. В результаті структурних змін кількість міністерств буде скорочено з 14 до 11. Після
цього парламенту доведеться знову висловити довіру уряду.

Прем’єр у декреті
Очільниця уряду Нової Зеландії
Джасінда Ардерн народила первістка — дівчинку. Так пані Ардерн стала другою в історії обраною лідеркою уряду країни, яка народила дитину на цій посаді, повідомляє «Бі-Бі-Сі».
Першою була Беназір Бхутто — у 1990
році вона народила доньку, будучи
прем’єркою Пакистану. Зараз 37-річна Джасінда Ардерн тимчасово передала свої обов’язки заступнику Вінстону Петерсу і взяла шість тижнів декретної відпустки. А потім знову повернеться керувати урядом.

Трамп заборонив розділяти
сім’ї мігрантів
Президент США Дональд Трамп
заборонив роз’єднувати сім’ї, які нелегально прибули до Сполучених Штатів.
Відповідний указ він підписав 20 червня. «Політика чинної адміністрації полягає в підтримці єдності сім’ї, включно з утриманням членів іноземної родини спільно в разі їх затримання, коли це
відповідає закону», — йдеться в указі.
Раніше через недосконалість законодавства понад 2 тис. 300 дітей були відокремлені від батьків на кордоні, повідомила співробітниця служби охорони
здоров’я і соціальних служб.

6

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 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 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 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
23.50, 4.05 #МузLove з Любою
Морозовою
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ф «Гордість світу»
НТН
07.00 Х/ф «Фарт»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Останнє
полювання»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55
Свідок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.20, 3.35 Речовий доказ
15.10 Легенди карного
розшуку
16.50 ЧС з футболу FIFA 2018.
Група A. Саудівська
Аравія — Єгипет
19.30 Т/с «Право на
помилування»
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа В. Іспанія
— Марокко
23.00, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.00 Х/ф «Револьвер»
03.25 Випадковий свідок
04.25 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Документальний фільм
«Місцями Леся Курбаса
в Харкові»
06.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс

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
14.55 Міняю жінку
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 5.05 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10 Гроші 2018
23.30 Мелодрама «Інша
жінка»
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси

25 червня
ІНТЕР
06.00 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.35
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
13.15 Х/ф «З життя
відпочиваючих»
15.00 Чекай на мене. Україна
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група А. Уругвай
— Росія
19.00, 3.45 Стосується
кожного
20.00, 1.55, 4.30 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група В. Іран
— Португалія
23.00 Т/с «Наліт-2»
02.35 Орел і решка. Шопінг
05.10 Top Shop
5.00 Час новин

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 «Заповіт принцеси»
23.30 Х/ф «Doom»
01.40 Телемагазин

5 канал
суспільно-політичних

07.10, 8.10, 21.25, 0.15

подій

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.50 Зона ночі
04.25 Абзац
06.20, 0.50 Т/с «Кобра»
08.19, 10.19 Kids Time
08.20 Х/ф «Пастка для
привида»
10.20 Х/ф «Будинок з
приколами»
12.10 Х/ф «Оз: великий і
жахливий»
14.50 Х/ф «Аліса в країні
чудес»
17.00 Х/ф «Червона
Шапочка»
19.00 Ревізор
21.40 Пристрасті за ревізором
02.45 Служба розшуку дітей

22.00 «За Чай.com»
23.00 БлогПост

06.50, 17.00 Час новин. Київ

Актуально: Економіка.

13.05 Час. Підсумки тижня

23.40 Агрокраїна

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Політика. Соціум

14.10 Кендзьор

00.40, 5.40 Хроніка дня

15.30, 16.10 Інформаційний

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

12.00, 13.00, 14.00,

07.30 Фінансовий тиждень

15.00, 16.00, 18.00,

08.15 Про військо

19.00, 21.00, 00.00,

09.25, 17.45 Час громади

1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

07.40 UA.МУЗИКА. Кліп
07.45 Візитки Полтавщини
08.00 Олена Боримська
«Візуальне мистецтво.
злам парадигми»
08.45 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок. Рим»
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Петро Мідянка
09.25 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп
10.50 Візитки Полтавщини
11.00 Національна опера
України. Джузеппе
Верді «Набукко»
13.10 Київський академічний
театр «Колесо».
Панас Саксаганський
«Шантрапа»
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка.
Павло Коробчук
17.30 Як дивитися кіно
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Юрій Винничук
19.05 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
19.50 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.30 #МузLove з Любою
Морозовою
21.00 Джованні Баттіста
Перголезі. «Стабат
Матер»

21.50 Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
Марії Заньковецької.
Айседора Дункан «Три
любові»
23.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
23.55 Міжнародний день
джазу. Fantastic
01.10 Книжковий арсенал. P. S.
01.40 Київський академічний
театр «Колесо».
Панас Саксаганський
«Шантрапа»
03.00 Національна опера
України. Джузеппе
Верді «Набукко»
05.20 Документальний фільм
«Іван Боберський. Де
сила, там воля витає»

день

02.10 Нові герої Донбасу

17.10, 18.20, 19.40

03.15 Кіно з Я. Соколовою

Інформаційний вечір
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, 1.25 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.40, 18.15 Спецкор
10.20, 18.50 ДжеДАІ
11.00, 19.25 Т/с «Опер за
викликом»
14.50 Х/ф «В ім’я короля-2»
16.45 Х/ф «В ім’я короля-3»
20.30 Т/с «Опер за викликом-2»
21.40 Т/с «Касл-3»
23.15 Х/ф «Транс»
03.05 Облом.UA.

СТБ
05.30, 15.25 Містичні історії
07.25 За живе!
08.45 Х/ф «Білоруський
вокзал»
10.45 Х/ф «Час бажань»
12.50 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Хата на тата
22.45 Х/ф «Наречений»
00.55 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

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
21.40, 23.35, 1.40, 3.45
Топ-матч
06.10 «Олімпік» — «Зірка».
ЧУ
08.10 «Мілан» — «Аустрія».
ЛЄ УЄФА
10.10 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
12.00 «Боруссія» (Д)
— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Порту» — «Лейпциг».
ЛЧ УЄФА
17.00 «Олександрія»
— «Верес». ЧУ
19.00 «Реал» — «Атлетіко.
Фінал» (2013/2014 рр.)
21.45 «Брайтон» —
«Саутгемптон». ЧА
23.50 «Атлетік» —
«Спартак». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні
новини
06.30 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 4.30 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
14.25, 16.20 Х/ф «Йолопирозбійники»
16.45 Х/ф «Холостяцька
вечірка-3»
20.20 Багач-Бідняк. Реалітішоу
21.30 Т/с «Майор і магія»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Три дев’ятки»

04.10 Феєрія мандрів
01.55 «Тоттенгем» —
«Саутгемптон». ЧА
03.55 «Зюльте-Варегем»
— «Ніцца». ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетік» —
«Спартак». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.40, 14.35,
16.30, 23.15, 2.10 Топматч
08.00 «Брайтон» —
«Саутгемптон». ЧА
10.00, 23.30 «Реал»
— «Атлетіко. Фінал»
(2013/2014 рр.)
12.45 «Зюльте-Варегем»
— «Ніцца». ЛЄ УЄФА
14.40 «Олімпік» — «Зірка».
ЧУ
16.40 «Мілан» — «Аустрія».
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
21.35 «Боруссія» (Д)
— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА
02.15 «Олександрія»
— «Верес». ЧУ
04.05 «Порту» — «Лейпциг».
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, 20.50 Скарби зі сховищ
17.50 Секретні території

02.50 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»
19.40 Речовий доказ
23.20 Завоювати небо
00.20 Таємниці кримінального
світу
04.20 Містична Україна
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 «Їх поміняли
тілами»
01.00 Бійцівський клуб
01.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пухнасті проти
зубастих»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 00.00 Найкращий
ресторан
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Останній москаль.
Судний день»
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
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26 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 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
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Наглядачі
заповідника»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
23.50, 4.05 #KіноWALL з
Сергієм Тримбачем
01.10 Світло
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ф «Гордість світу»
НТН
05.25 Х/ф «Жінка для всіх»
06.55 Х/ф «Миленький ти
мій...»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Довга, довга
справа...»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.25 Таємниці кримінального
світу
14.40 Страх у твоєму домі
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа С.
Австралія — Перу
19.30 Т/с «Право на
помилування»
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа D. Нігерія
— Аргентина
23.00, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.00 Х/ф «Білий слон»
03.05 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.00 Правда життя. Професії
06.00
06.02
07.00
07.20
07.40
07.45
08.00
08.10
08.15
08.45
09.10
09.15
09.25
09.30
10.30
10.45
10.50
11.00

UA.Культура
Гімн України
Документальний
фільм «Після прем’єри
— розстріл»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
UA.МУЗИКА. Кліп
Візитки Полтавщини
Українська читанка.
Григорій Семенчук
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Тема дня
UA.МУЗИКА. Кліп
Українська читанка.
Любко Дереш
Візитки Карпат
Фольк-music
Двоколісні хроніки
UA.МУЗИКА. Кліп
Візитки Полтавщини
Документальна
програма
«Біографії великих.
Діана. Незабутня»

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
15.05 Міняю жінку
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10, 1.10 Х/ф
«Кримінальне чтиво»

ІНТЕР
05.40 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група С. Данія
— Франція
19.00, 3.45 Стосується
кожного
20.00, 1.55, 4.30 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група D. Ісландія
— Хорватія
23.00 Т/с «Наліт-2»
02.35 Орел і решка. Шопінг
05.10 Top Shop

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

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 23.00 Т/с «Кобра»
07.54, 9.09 Kids Time
07.55 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.10, 17.00 Кохання на
виживання
11.00 Половинки
19.00 Від пацанки до панянки
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ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 4.30 Факти.
Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Багач-Бідняк. Реалітішоу
11.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Х/ф «Три
дев’ятки»
14.55, 16.20 На трьох
17.45, 21.30 Т/с «Майор і
магія»
23.35 Х/ф «Сезон убивць»

01.00 Х/ф «Кладовище
домашніх тварин»

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

2.00, 3.00, 4.00, 5.00

09.25, 17.45 Час громади

06.30 Огляд преси

Час новин

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

06.50, 8.00, 17.00 Час новин.

07.15, 8.10, 21.25, 0.15

Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»

суспільно-політичних

23.00 Поліграф

подій

00.40, 5.40 Хроніка дня

12.00, 13.00, 14.00,

07.30 Код успіху

15.00, 16.00, 18.00,

07.50 Будівельний стандарт

19.00, 21.00, 0.00, 1.00,

08.25 Агрокраїна

17.10, 18.20, 19.40

04.10 Феєрія мандрів

01.05 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

19.55 ЕксперименТИ
22.45 Х/ф «Наречений»
00.55 Один за всіх

23.50 «Марсель» —
«Атлетік». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.55 «Наполі» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
03.55 «Ніцца» — «Вітесс».
ЛЄ УЄФА

21.35 «Боруссія» (Д)
— «Тоттенгем». ЛЧ
УЄФА
02.15 «Матч
04.05 «Бешикташ» —
«Порту». ЛЧ УЄФА

08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 0.50 Орел
і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
10.20 Азія класу люкс
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі сховищ
17.50 Секретні території
19.40 Речовий доказ
23.20 Завоювати небо
00.20 Україна: забута історія

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 00.00 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль. Судний день»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,

11.50 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
12.30 Київський академічний
театр «Колесо». Фелікс
Міттерер «Жінки
Моцарта» 16+
14.30 РадіоДень.
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка.
Олександр Ірванець
17.30 #МузLove з Любою
Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Петро Мідянка
19.05 Світло
20.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський
20.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
21.00 Національна опера
України. Семен
Гулак-Артемовський
«Запорожець за
Дунаєм»
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Розсекречена історія
00.50 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський
01.45 Світло
03.00 Національна опера
України. Семен
Гулак-Артемовський
«Запорожець за
Дунаєм»
05.00 #МузLove з Любою
Морозовою
05.30 Документальний фільм
«Віденськими стежками
Івана Франка»
СТБ
05.10, 15.25 Містичні історії
07.05 За живе!
08.20 Все буде смачно!
09.15 Танцюють всі!
13.05 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

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, 3.05 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55, 1.00 Нове «Шалене
відео по-українськи»
13.55 Х/ф «100 000 000 до
н.е.»
15.25 Х/ф «Цінний вантаж»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.55,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
08.10 «Рієка» — «Мілан».
ЛЄ УЄФА
10.10 «Лестер» —
«Евертон». ЧА
12.00 «Боруссія» (Д)
— «Тоттенгем». ЛЧ
УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Бешикташ» —
«Порту». ЛЧ УЄФА
16.55 Матч
19.00 «Ювентус» —
«Барселона. Фінал»
(2014/2015 «рр.)
21.10 Моя гра
21.45 «Бернлі» —
«Ньюкасл». ЧА

13.05 БлогПост

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

14.10, 15.30, 16.10

02.10 Нові герої Донбасу

Інформаційний день

ФУТБОЛ-2
06.00 «Марсель» —
«Атлетік». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 14.35, 16.30, 23.15
Топ-матч
08.00 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 23.30 «Ювентус»
— «Барселона. Фінал»
(2014/2015 «рр.)
12.10, 1.40 Моя гра
12.45 «Ніцца» — «Вітесс».
ЛЄ УЄФА
14.45 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
16.40 «Рієка» — «Мілан».
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Лестер» —
«Евертон». ЧА

03.15 Кіно з Я. Соколовою

К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...

■ 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, 22—23 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 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
15.30 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 «Наглядачі
заповідника»
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Земні
катаклізми»
23.50 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
01.10 Світло
02.05 Д/п «Вони боролись до
загину»
03.40 Тема дня
04.05 Д/п «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено»
04.30 Д/п «Олесь Шевченко.
Як на сповіді»
05.00 Д/п «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю»
05.35 Д/п «Легіон. Хроніка
Української галицької
армії»
НТН
05.45 Х/ф «Процес»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Глухий кут»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
Свідок
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.20 Таємниці кримінального
світу
14.40 Страх у твоєму домі
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа F. Мексика
— Швеція
19.30 Т/с «Право на
помилування»
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа Е.
Швейцарія — КостаРика
23.00, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.00 Х/ф «Грінго»
03.15 Випадковий свідок
03.40 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Документальний фільм
«Сімдесятники. Сергій
Параджанов»

27 червня

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 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Т/с «Відьма»
22.10, 2.00 Детектив
«Шерлок. Бридка
наречена»
00.05 Драма «Белль»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.40 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група F.
Республіка Корея
— Німеччина
19.00, 3.45 Стосується
кожного
20.00, 1.55, 4.30 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група Е. Сербія
— Бразилія
23.00 Т/с «Наліт-2»
02.35 Орел і решка. Шопінг
05.10 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
09.30, 4.20 Зоряний шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 Т/с «Заповіт
принцеси»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.20, 23.00 Т/с «Кобра»
08.09, 9.29 Kids Time
08.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.30, 17.00 Кохання на
виживання
11.30 Половинки
19.00 Від пацанки до панянки

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.10 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Сезон
убивць»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 На трьох
16.50, 21.35 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Здоровань»

01.00 Х/ф «Кладовище
домашніх тварин-2»

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 0.00, 1.00,
07.00
07.20
07.40
07.45
08.00
08.10
08.15
08.45
09.10
09.15
09.25
09.30
10.30
10.45
10.50
10.55
11.50
12.40

14.30
14.55
15.10
15.30
15.50
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.55
19.05
20.00
20.30
21.00

Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
UA.МУЗИКА. Кліп
Візитки Полтавщини
Українська читанка.
Григорій Семенчук
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Тема дня
UA.МУЗИКА. Кліп
Українська читанка.
Оксана Забужко
Візитки Карпат
Фольк-music
Двоколісні хроніки
UA.МУЗИКА. Кліп
Візитки Полтавщини
Книжковий арсенал. P. S.
Світло
Київський академічний
театр «Колесо». Артур
Шпіцлер «Фатальний
флірт, або Забавки»
52 вікенди
Лайфхак українською
РадіоДень. «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка.
Григорій Семенчук
#KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
Інформаційна година
Українська читанка.
Софія Андрухович
Розсекречена історія
Книжковий арсенал. P. S.
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
Київський академічний

2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня

23.00
23.30
23.50
00.45

01.45

02.35
03.10
03.35
04.00
05.00
05.30

Молодий театр. Іван
Нечуй-Левицький
«Кайдаші»
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Документальний фільм
«Вони боролись до
загину»
Документальна
програма «Легіон.
Хроніка Української
галицької армії»
Володимир Лановий. Із
циклу «Напам’ять»
Володимир Чемерис. Із
циклу «Напам’ять»
Юрій Костенко. Із циклу
«Напам’ять»
Розсекречена історія
#KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
Документальний фільм
«Василь Симоненко.
Тиша і грім»
СТБ

06.00, 15.25 Містичні історії
07.55 За живе!
09.10 Танцюють всі!-7
13.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Х/ф «Наречений «
00.55 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,

09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.40

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

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

19.00 «Реал» — «Атлетіко.
Фінал» (2015/2016 рр.)
22.00 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
23.50 «Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.55 «Олександрія»
— «Сталь». ЧУ
03.55 «Ніцца» — «Лаціо».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.35 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15, 1.00 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Помста природи
13.45 Х/ф «Мисливець на
крокодилів»
15.25 Х/ф «Балістика: Екс
проти Сівер»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
03.20 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50, 1.40,
3.45 Топ-матч
06.10 «Сталь» —
«Чорноморець». ЧУ
08.10 «Лудогорець»
— «Мілан». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
10.10 Матч
12.00 «Реал» — «Боруссія»
(Д). ЛЧ УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Порту» — «Монако».
ЛЧ УЄФА
17.00 «Маріуполь» —
«Зоря». ЧУ

06.00 «Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 16.30 Топ-матч
08.00 «Арсенал» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00, 23.15 «Реал»
— «Атлетіко. Фінал»
(2015/2016 рр.)
13.00 «Ніцца» — «Лаціо».
ЛЄ УЄФА
14.45 «Сталь» —
«Чорноморець». ЧУ
16.40 «Лудогорець»
— «Мілан». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Матч
21.35 «Реал» — «Боруссія»
(Д)». ЛЧ УЄФА
02.15 «Маріуполь» —
«Зоря». ЧУ
04.05 «Порту» — «Монако».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00, 1.30 Правда
життя
08.20, 22.30 Загадки планети
09.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса

01.40 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
10.20 Азія класу люкс
11.10 Наші
12.00 Прихована реальність
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі сховищ
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Гнів небес
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, 0.50
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Долина папороті:
тропічний ліс»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 00.00 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль. Судний день»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018

28 червня
УТ-1
06.00 Д/п «Легіон. Хроніка
Української Галицької
армії»
06.35 Д/п «Герої України.
Крути. Перша
Незалежність»
07.40, 8.00, 8.25, 8.45, 8.55,
9.20, 3.20, 3.40 Д/ф
«Напам’ять»
09.45 Д/п «Богдан
Гаврилишин. Місія
— Свобода»
10.40 Д/ф «Перехрестя Балу»
11.45, 21.30 Д/ф «Процес.
Російська держава
проти Олега Сенцова»
13.10 РадіоДень. Спецпроект
до Дня Конституції
України «Крим — це
Україна»
14.00 Телепродаж
14.20, 4.35 Фольк-music
15.35, 0.40 Д/п «Січ»
16.10 Х/ф «Генріх VIII»
18.00, 21.00, 0.15, 3.00 Новини
18.20, 1.10 Спецпроект до Дня
Конституції України
19.20 Д/п «Шлях додому»
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком»
23.50, 4.10 #NeoСцена з
Олегом Вергелісом
02.10 Д/ф «Смачні історії»
05.35 Д/ф «Часи змін
— Китайські традиції і
сучасне життя»
НТН
05.25 Правда життя. Професії
06.35 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
09.30 Х/ф «Пропала
грамота»
11.00, 19.30 Т/с «Право на
помилування»
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.20 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
15.05 Х/ф «Сорочинський
ярмарок на НТН»
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018. Группа Н. Японія
— Польща
19.00, 2.45 Свідок
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018». Группа G.
Панама — Туніс
23.00 Т/с «Кулагін і партнери»
01.00 Х/ф «Сліпий
горизонт»
03.15 Випадковий свідок
03.20 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02. 06 Документальний
фільм «Герої України.
Крути. Перша
Незалежність»
07.00 Документальний фільм
«Українська гельсінська
спілка — вектор
визначено»

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35
ТСН
09.30 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.10 М/ф «Сімейка Крудз»
12.00, 0.10 Комедія «Ва-банк»
14.10, 2.15 Комедія «Ва-банк2»
16.10 Комедія «Острів
везіння»
17.50 Комедія «Кохання у
великому місті-3»
20.15 Комедія «Слуга народу2»
22.15 Концерт Dzidzio «Superpuper»

05.40 М/ф
06.15, 1.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
13.40, 14.30, 15.30 Речдок
16.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група Н. Сенегал
— Колумбія
19.00, 3.40 Стосується
кожного
20.00, 1.50 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA
2018» Група E. Англія
— Бельгія
23.00 Т/с «Наліт-2»
02.30 Орел і решка. Шопінг
05.10 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 0.00, 1.00,

2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.35 Компанія героїв
08.15 Топ дня
09.25, 16.45 Час громади

08.10 Документальний фільм
«Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено»
із циклу «Дисиденти»
08.35 Документальний цикл
«Напам’ять». Раїса
Руденко
09.05 Українська читанка.
Юрій Андрухович
09.15 Документальний фільм
«Левко Лук’яненко. Йти
за совістю» із циклу
«Дисиденти»
09.40 Документальний фільм
«Олесь Шевченко. Як
на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
10.10 Українська читанка.
Павло Коробчук
10.30 Документальний фільм
«Василь Стус. Феномен
суток»
12.30 Документальний цикл
«Напам’ять». Мустафа
Джемілєв
13.12 РадіоДень. Спецпроект
до Дня Конституції
України «Крим — це
Україна»
14.00 Документальний цикл
«Напам’ять». Валентина
Чорновіл
14.25 Документальний фільм
«Кардинал Любомир
Гузар»
15.00 Документальний фільм
«Січ»
15.30 Суспільний університет.
16.00 Українська читанка.
Артем Чапай
16.10 Документальний
цикл «Напам’ять».
Володимир Лановий
16.50 Обличчя української
історії
17.00 Фольк-music
18.00 Новини

18.30 Спецпроект до дня
Конституції України
19.30 Документальний фільм
«Війна на нульовому
кілометрі» 12+
20.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
21.00 Концерт «Єднаймося»
Ольги Чубарєвої
23.00 Новини
23.30 Спецпроект до дня
Конституції України
00.20 Документальний цикл
«Напам’ять». Юрій
Костенко
00.45 Документальний фільм
«Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
01.45 РадіоДень. Спецпроект
до Дня Конституції
України «Крим — це
Україна»
02.30 Документальний
цикл «Напам’ять».
Володимир Чемерис
02.55 Київський національний
академічний театр
оперети. Вадим Ільїн,
Владлен Лукашов «За
двома зайцями»
05.00 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
05.30 Документальний
фільм «Грушевський.
Галицька весна
української ідеї»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 15.00, 19.00, 4.10
Сьогодні
07.10, 4.50 Зоряний шлях
08.50, 0.35 М/ф «Альоша
Попович
і Тугарин-Змій»
10.25, 2.15 М/ф «Добриня
Микитич та Змій
Горинич»
11.50 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-Розбійник»
13.25, 15.20 Т/с «Гра у
кохання»
18.00, 19.40 Т/с «Я люблю
свого чоловіка»
23.00 Музична платформа
03.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 0.55 Служба розшуку
дітей
03.05, 1.00 Зона ночі
04.30 Абзац
06.30, 23.00 Т/с «Кобра»
08.19, 10.19 Kids Time
08.20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
10.20, 17.00 Кохання на
виживання
12.20 Половинки

9

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 18.45, 4.30
Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 11.05, 12.05, 13.00,
13.55, 15.00, 16.00 «На
трьох»
10.35, 11.35, 13.25, 14.25,
15.30 Т/с «Копи на
роботі»
16.30 Х/ф «Лицар дня»
20.10 Х/ф «Рятувальники
Малібу»
22.25 Х/ф «Три ікси»
00.45 Х/ф «40 днів і 40
ночей»

19.00 Від пацанки
до панянки

5 канал

СТБ
06.05, 15.25 Містичні історії
08.00 За живе!
09.15 Танцюють всі!-7
13.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00, 0.55 Я соромлюсь свого
тіла
22.45 Х/ф «Наречений»

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10 Кендзьор
18.20, 19.40 Інформаційний
ПРЯМИЙ
09.00, 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 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
Телемарафон до Дня
Конституції України
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35 Спецкор
10.15 ДжеДАІ
10.55 Загублений світ
12.55 Він, вона та телевізор
15.20 Х/ф «Вулкан»
17.20 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
00.05 Х/ф «Мобі Дік:
полювання на
монстра»
01.50 Люстратор. Прокляття
системи
02.15 Секретні матеріали
02.40 Нове «Шалене відео
по-українськи»
03.30 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
23.40, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Шахтар» — «Сталь».
ЧУ
08.10 «Мілан» —
«Лудогорець». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА

вечір
22.00 «За Чай.com»
23.00 Історична година
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
10.10 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
12.00 «Боруссія» (Д)
— «Аталанта». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
17.00 «Зірка» — «Ворскла».
ЧУ
19.00 «Ювентус» — «Реал.
Фінал» (2016/2017 рр.)
21.10 Моя гра
21.50 Матч
23.50 «Сосьєдад» —
«Русенборг». ЛЄ УЄФА
01.55 «Ліверпуль» —
«Свонсі». ЧА
03.55 «Лаціо» — «Ніцца».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьєдад» —
«Русенборг». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 16.30, 23.15 Топматч
08.00 Матч
10.00, 23.30 «Ювентус»
— «Реал. Фінал»
(2016/2017 рр.)
12.10, 1.40 Моя гра
12.50 «Лаціо» — «Ніцца».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Шахтар» — «Сталь».
ЧУ
16.40 «Мілан» —
«Лудогорець». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
21.35 «Боруссія» (Д)
— «Аталанта». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
02.20 «Зірка» — «Ворскла».
ЧУ
04.05 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА

02.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.00
08.20
09.20
11.00
12.40
13.40
14.30
15.20
17.20
18.10
19.10
21.50
00.40
01.30

МЕГА
Бандитський Київ
Аджимушкай.
Підземелля смерті
Містична Україна
Завоювати небо
Ера Хаббла
Всесвіт Хаббла
Місяць поблизу
Фабрика погоди
Азія класу люкс
Річкові монстри
Брами часу
Шпигунство і змови
Речовий доказ
Скарб.UA
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, 0.50
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Казка про того,
хто ходив страху
вчитися»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Найкращий ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль. Судний день»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018
УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10

Джек»

«Сніданок з «1+1»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00

09.30 Чотири весілля

Новини
09.35 М/с «Гон»

10.55, 12.20, 13.05 Одруження

10.10 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.05 Х/ф «Обітниця
любові»
12.40 Енеїда
13.50 Схеми. Корупція в

наосліп
14.55 Міняю жінку
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 Секретні матеріали
20.15 Ліга сміху 2018
22.15 Ліга сміху

деталях

29 червня

14.20, 4.40 Фольк-music

00.05, 4.45 Ігри приколів 2018

15.35 Д/ф «Незвичайні

01.00 Вечірній Київ

ІНТЕР
05.40, 3.50 Код доступу
06.05 М/ф
06.15, 22.00 Слідство вели...
07.00 «Ранок з «Інтером»
09.00 Х/ф «Покровські
ворота»
11.50 Х/ф «Суєта суєт»
13.30 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 1.50
Речдок
19.00 Велика Гра
20.00 Подробиці тижня
23.50 Х/ф «Життя як цирк»
04.15 Д/ф «Клара Лучко. Три
зустрічі»
04.55 Top Shop
05.25 Україна вражає

культури»
16.10 Х/ф «Генріх VIII»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Культурна афіша

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,
12.00, 13.00, 14.00,

20.30 Перша шпальта
21.25 Сильна доля
22.35 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
23.25, 5.35 Д/ф «Гордість
23.50, 4.10 Як дивитися кіно
01.10 Д/п «Богдан
Гаврилишин. Місія
— Свобода»
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.20, 3.45 Д/ф «Напам’ять»
НТН
05.00, 4.00 Правда життя.
Професії
06.20 Х/ф «Шукайте жінку»
09.10 Х/ф «Сорочинський
ярмарок на НТН»
10.55 Т/с «Право на
помилування»
12.50, 20.25 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.20, 19.30, 20.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація»
19.00, 2.30 Свідок
22.00 Х/ф «Без особливих
прикмет»
23.50 Т/с «Кулагін і партнери»
00.50 Х/ф «Вулиці крові»
03.00 Випадковий свідок
03.35 Легенди бандитської
Одеси
04.40 Х/ф «Які ж були ми
молоді»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Документальний фільм
«Олесь Шевченко. Як
на сповіді»
із циклу «Дисиденти»
06.30 Документальний фільм
«Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
07.00 Документальна

07.10, 8.10, 21.25, 0.15

Київ

Небезпечна реальність»

світу»

06.30, 15.00, 19.00, 3.30
Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі

08.45, 12.45, 18.45 Факти
05.50, 23.00 Т/с «Кобра»

08.30 Х/ф «Зведені сестри»

07.49, 9.59 Kids Time

10.30 Т/с «Я люблю свого

07.50 М/с «Пригоди Кота в

14.50, 15.20 Х/ф «Забудь
мене, мамо»
17.10, 19.40 Т/с «Дружини на

день»

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Х/ф «40 днів і 40
ночей»

чоботях»
10.00, 17.10 Кохання на
виживання
12.00 Половинки

стежці війни»
22.00 Т/с «Буде світлим

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті

04.00 Абзац

07.10, 4.10 Зоряний шлях

чоловіка»

ICTV

11.50, 13.00 Х/ф «Лицар
дня»
14.10 Х/ф «Три ікси»
16.30 Х/ф «Рятувальники

19.00 Від пацанки до панянки

Малібу»

01.00 Х/ф «Зоряні війни:

01.40 Телемагазин

імперія завдає удару

02.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

у відповідь»

5 канал

здорової людини
19.25 Д/ф «Африка.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.50
08.00
08.30
08.50
09.00
09.30
10.30

11.00

13.00

15.45
16.10

17.00
17.15
17.30
18.00
18.55
19.05
20.00
20.30
21.00

02.11

05.00
05.30

00.40, 5.40 Хроніка дня

23.25 Х/ф

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.40

09.25, 17.45 Час громади

01.45

подій

14.10, 15.30, 16.10

19.00, 21.00, 00.00,

23.00
23.30
23.50
00.45

20.10 На трьох

Політика. Соціум

07.45 Драйв

22.15

23.00 БлогПост

13.05 Історична година

07.25, 8.15 Топ дня

«Посланіє»\за поезіями
Т. Шевченка\
Міжнародний день
джазу
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Документальний фільм
«Винниченко без
брому»
Культурна Афіша
здорової людини
Львівський театр опери
і балету. Вольфганг
Амадей Моцарт
«Безумний день або
весілля Фігаро»
Віктор Кісін. Режисура
як мистецтво, ч. 1
Документальний фільм
«Віденськими стежками
Івана Франка»
СТБ

04.00, 17.30, 22.00 Вiкнановини
07.15 Х/ф «Не підганяй
кохання»
09.40 Х/ф «Рік Золотої
рибки»
11.50 Х/ф «Розлучниця»
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Х/ф «Дівчата»
22.45 Давай поговоримо про
секс
00.35 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

22.00 «За Чай.com»

суспільно-політичних

Актуально: Економіка.

15.00, 16.00, 18.00,

програма Легіон.
Хроніка Української
галицької армії
UA.МУЗИКА. Кліп
Казки Лiрника Сашка
Хочу бути
Мистецькі історії
Хто в домі хазяїн?
Фольк-music
Документальний фільм
«Клоун іде на манеж.
Микола Яковченко»
Національна опера
України. Семен
Гулак-Артемовський.
«Запорожець за
Дунаєм»
Київський академічний
Молодий театр. Трейсі
Леттс «Серпень.
графство Осейдж»
Суспільний університет
РадіоДень. Спецпроект
до Дня Конституції
України «Крим — це
Україна»
Книжковий арсенал. P. S.
Українська читанка.
Лариса Денисенко
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Інформаційна година
Українська читанка.
Тарас Прохасько
Документальна
програма Шлях додому
Культурна Афіша
здорової людини
Віктор Кісін. Режисура
як мистецтво, ч. 1
Національний
академічний український
драматичний театр ім.
Марії Заньковецької.

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

Інформаційний вечір
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 Помста природи
09.35 Він, вона та телевізор
13.35 Загублений світ
17.45 Х/ф «Великий
солдат»
19.25 Х/ф «Школа бойових
мистецтв»
21.20 Х/ф «Школа бойових
мистецтв-2»
23.15 Змішані єдиноборства.
UFC «Fight Night
01.35 Нове «Шалене відео
по-українськи»
03.15 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
23.40, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
08.10 «Мілан» — «Арсенал».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
10.10 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
12.00 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «Ліверпуль» —
«Порту». 1/8 фіналу.
ЛЧ УЄФА

«Законослухняний

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

громадянин»
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою

01.35 Х/ф «Здоровань»
03.15 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»

04.10 Феєрія мандрів
17.00 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
19.00 «Реал» — «Ліверпуль.
Фінал». ЛЧ УЄФА
21.20 Світ Прем’єр-ліги
21.50 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
23.50 «Зеніт» —
«Сосьєдад». ЛЄ УЄФА
01.55 «Карабах» — «Челсі».
ЛЧ УЄФА
03.55 «Ніцца» — «ЗюльтеВарегем». ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Зеніт» —
«Сосьєдад». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.20, 23.25, 1.50
Топ-матч
08.00 «Бернлі» —
«Ньюкасл». ЧА
10.00, 23.30 «Реал»
— «Ліверпуль. Фінал».
ЛЧ УЄФА
12.40 «Ніцца» — «ЗюльтеВарегем». ЛЄ УЄФА
14.30 Матч
16.15 Світ Прем’єр-ліги
16.45 «Мілан» — «Арсенал».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
21.35 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д)». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
02.15 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
04.05 «Ліверпуль» —
«Порту». 1/8 фіналу.
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20 Майор «Вихор»
09.20 Містична Україна

11.00 Секретні території
12.40 Таємниці матерії
15.20 Фабрика погоди
17.20, 0.40 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри
19.10 Брами часу
21.50 Шпигунство і змови
01.30 Бандитський Київ
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, 0.50
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Бєдняков+1
22.50 Вірю не вірю
00.40 Вечірній квартал
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00
06.30
09.30
11.00

Байдиківка
ТЕТ Мультиранок
М/ф «Книга життя»
Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Найкращий ресторан
13.00 Т/с «Останній москаль.
Судний день»
14.00, 3.05 Віталька
16.00, 2.15 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
21.00 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
22.45 Х/ф «Потанцюймо»
00.45 Т/с «Помста»
01.45 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018

30 червня
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, 0.45,
3.00 Новини
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Д/ф «Фестивалі
планети»
11.00 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»
12.00 Х/ф «Змова проти
корони»
14.00 Телепродаж

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Гроші 2018
08.00 Сніданок. Вихідний
10.05 Життя без обману
11.35, 23.20 Світське життя
2018
12.40 Концерт Dzidzio «Superpuper
14.40 Ліга сміху
16.35, 21.15 Вечірній квартал
18.30, 5.30 Розсміши коміка

14.20 Сильна доля

20.15 Українські сенсації

15.20 Д/ф «Вагасі —

00.20, 2.15 Вечірній Київ

ІНТЕР
06.05 М/ф
06.35 Чекай на мене. Україна
08.00 Х/ф «Артист із
Коханівки»
09.40 Х/ф «Поживемо
— побачимо»
11.10 Х/ф «Не чекали-не
гадали»
13.00 Х/ф «Дівчата»
15.00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
16.50, 20.50 ЧС з футболу
FIFA 2018. 1/8 фіналу
19.00, 23.00 Велика Гра
20.00, 2.40, 4.30 Подробиці
00.00 Д/ф «Як Іван
Васильович змінював
професію»
01.00 Х/ф «Сім днів до
весілля»
03.20 Стосується кожного
04.05 Скептик-3
05.10 Top Shop

японські смаколики»
16.25 Д/ф «Незвичайні

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

03.30 Служба розшуку дітей
06.30, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.10, 4.20 Зоряний шлях
09.10, 15.20 Т/с «Заповіт
принцеси»
17.40, 19.40 Т/с «Ще один
шанс»

02.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

23.50 Х/ф «Зоряні війни:
імперія завдає удару
у відповідь»
5 канал

01.15 Концерт «Supernation»

Молодий театр. Трейсі

06.00 М/ф

08.30 Хочу бути

Леттс «Серпень.

08.10 102. Поліція

02.10 Д/ф «Смачні історії»

08.50 Мистецькі історії

графство Осейдж»

09.05 Зброя

03.20 Д/ф «Напам’ять».

09.00 Хто в домі хазяїн?

05.00 Віктор Кісін. Режисура

10.05 Загублений світ

Володимир Лановий

09.30 Фольк-music. Діти

як мистецтво, ч. 2

16.10 Х/ф «Великий

03.30 Розсекречена історія

10.15 Двоколісні хроніки

04.30 Фольк-music

11.00 Концертна програма

21.55 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська

пробудження сили»

05.10 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25, 12.45, 18.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.55, 11.50 Особливості
національної роботи
13.00 На трьох
15.15 Х/ф «Володар
перснів-1: хранителі
персня»

прихована загроза»

02.10 Київський академічний

Марченком

чоботях»

ICTV

21.00 Х/ф «Зоряні війни:

08.00 Казки Лiрника Сашка

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм

07.50 М/с «Пригоди Кота в

18.10 Х/ф «Зоряні війни:

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп

світу»

07.49, 9.09 Kids Time

01.45 Телемагазин

23.05 Х/ф «Параджанов»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста

06.00 М/с «Лунтик»

09.10 Хто зверху

08.15
09.15
09.20
09.40
10.10
10.25
11.10
11.30

16.55 Т/с «Гранд готель»

03.35, 2.20 Зона ночі

22.00 Т/с «Ляльки»

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

культури»

НОВИЙ КАНАЛ

11

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
Клуб LIFE
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія Успіху
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії
12.35 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Навчайся з нами
14.10, 1.15 Машина часу
15.10 Код успіху
16.10 Будемо жити
16.30 Акцент
17.10 Стоп корупції!

18.00 Велика політика
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

19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Володар
перснів-2: дві вежі»
23.40 Т/с «У полі зору»
02.45 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»

терція»

гурту «Друга ріка»

05.30 #ВУКРАЇНІ

Вогонь Купала

05.30 Документальна фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»

13.00 Київський академічний
НТН
06.15 Х/ф «Погань»
07.55 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11.55 Свідок. Агенти
12.30 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.00, 3.05 Речовий доказ
15.25 Склад злочину
17.05 Круті 90-ті
19.00, 2.05 Свідок
19.30 Х/ф «Тридцять три»
21.05 Х/ф «Неуважний»
22.45 Х/ф «Кілер Калі»
00.30 Таємниці кримінального
світу
02.35 Випадковий свідок
03.55 Легенди бандитської
Одеси
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Територія Кіно. Юрій
Гармаш
07.00 Євгеній Станісевич
«Східноєропейський
роман. Німецькомовні
письменники»
07.30 Іван Марчук.
«Темпера, сніги та неповторні
випадковості»

брехуни» 16+
15.30 NA HI BA
15.45 Суспільний університет
16.10 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
17.05 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
18.00 Міжнародний день
джазу
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Борис Руденко

переполох у Малому
Китаї»
18.10 Х/ф «Меч дракона»
20.10 Х/ф «Великий

Молодий театр. Ів
Жаміак. «Потрібні

КАНАЛ «2+2»

СТБ
07.45 Караоке на майдані
08.45 Все буде смачно!
09.45 Х/ф «Не підганяй
кохання»
11.55 Х/ф «Провідниця»

солдат»
22.05 Х/ф «Чужі проти
Хижака-2»
23.55 Нове «Шалене відео
по-українськи»
03.15 Облом.UA.

17.00 Х/ф «Дівчата»
19.00 Х/ф «Щастя за
угодою»
23.00 Я соромлюсь свого тіла

ФУТБОЛ-1
06.00, 17.00 Матч
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Арсенал» — «Мілан».

ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 13.00, 14.00,

1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
10.00, 18.50, 23.35, 1.40, 3.45

19.05 Сильна доля

16.00, 17.00, 18.00,

20.00 Документальний цикл

19.00 «Репортер».

10.10 «Челсі» — «МЮ». ЧА

Новини

12.00 «Боруссія» (Д)

#ВУКРАЇНІ

Топ-матч

09.20 «Золотий гусак». New

— «Зальцбург». 1/8

10.00, 12.00 Концерт

фіналу. ЛЄ УЄФА

21.00 Як дивитися кіно

11.20 «Ехо України»

13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА

21.30 Київський академічний

13.15, 16.10, 17.10, 19.15

15.10 «Селтік» — «ПСЖ».

театр «Колесо».

Прямий ефір

20.30 Віктор Кісін. Режисура
як мистецтво, ч. 2

Панас Саксаганський

14.15 Споживач

«Шантрапа»

15.10 Чоловіки. Жінки

23.00 Концертна програма
Вогонь Купала
01.00 Документальний
фільм «Федір Стригун.
Абриси Долі»
01.45 Букоголіки

ЛЧ УЄФА
19.00 «Рома» — «Атлетіко».
ЛЧ УЄФА

18.15 Культурна дипломатія

20.50 Огляд сезону. ЧА

20.00 Політична кухня

21.45 «Арсенал» —

21.00 The week міжнародний
огляд тижня
22.00 Закрита зона
23.00 Кримінал

«Тоттенгем». ЧА
23.50 «Сосьедад» —
«Вардар». ЛЄ УЄФА
01.55 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

03.55 «Ніцца» —
«Локомотив». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьедад» —
«Вардар». ЛЄ УЄФА.
Прем’єра
07.50, 9.50, 16.35, 23.15 Топматч
08.00 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
10.00, 1.20 Голи сезону. ЧА
10.55, 23.30 Матч
12.55 «Ніцца» —
«Локомотив». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
14.45 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
16.40 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50 «Челсі» — «МЮ». ЧА
21.35 «Боруссія» (Д)
— «Зальцбург». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
02.15 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
04.05 «Селтік» — «ПСЖ».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.20 Місто, яке зрадили
09.20 Містична Україна
11.00 Гнів небес
12.40 Шпигунство і змови
15.20 Невідомий океан
17.20, 0.40 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри

19.10
21.50
22.50
23.40
01.40

Брами часу
Ера Хаббла
Всесвіт Хаббла
Поблизу Місяць
Код доступу
К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.10, 14.00 Орел і решка
11.10 «Ух ти show»
12.15 М/ф «Мухнемо на
Місяць»
23.15 Х/ф «Траса 60»
01.20 Бєдняков+1
02.10 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Школа монстрів:
електрично»
12.15 Х/ф «Казка про того,
хто ходив страху
вчитися»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль.
Судний день»
16.30 Х/ф «Потанцюймо»
18.30 Одного разу під
Полтавою
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 Найкращий ресторан
01.00 17+
002.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки
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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, 0.45,
3.00 Новини
09.35 Х/ф «Змова проти
корони»
11.25 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
15.20 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська
терція»
16.00 Д/ф «Незвичайні
культури»
16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
21.30 #@)[]?$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
05.55 Х/ф «Дрібниці життя»
07.10 Страх у твоєму домі
10.50 Х/ф «Тривожна
неділя»
12.30 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
14.30 Х/ф «Гуру»
17.25 Х/ф «Неуважний»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Кодове ім’я:
чистильник»
00.05 Х/ф «Кілер Калі»
01.45 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Документальний фільм
«Казка для дорослих»
06.40 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Наталя ЛівицькаХолодна
06.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Володимир
Забаштанський
07.00 Зустрічаємо вдома.
Велике інтерв’ю гурту
«ДахаБраха»
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.30 Додолики. Лялькове
шоу
08.50 Мистецькі історії
09.00 Хто в домі хазяїн?
09.30 Фольк-music. Діти
10.30 Київський академічний
Молодий театр. Шарль
Перро «Красуня і
Чудовисько»
12.10 Національна опера
України. Джованні
Баттіста Перголезі
«Служниця-пані»
13.00 документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
13.25 Українська читанка.

1 липня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 4.25 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
09.50 Світ навиворіт-9
11.35, 12.55 Світ навиворіт-8
13.50 Комедія «Кохання у
великому місті-3»
15.30 Комедія «Слуга народу2»
17.30, 21.00 Мелодрама «Не
можу забути тебе»
19.30, 5.05 ТСН-тиждень
23.00 Ліга сміху 2018
01.00 Аргумент кiно
01.40 Світське життя 2018

ІНТЕР
05.40 М/ф
06.30 Х/ф «Зозуля з
дипломом»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський
сезон
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
13.00 Х/ф «Я соромливий,
але я лікуюся»
15.00 Х/ф «Це не я, це
— він!»
16.50, 20.50 ЧС з футболу
FIFA 2018. 1/8 фіналу
19.00, 23.00 Велика Гра
20.00 Подробиці
00.00, 0.55, 1.55 Речдок

06.30 Сьогодні
07.10, 4.10 Зоряний шлях
09.25 Т/с «Ще один шанс»
13.00 Т/с «Дружини на стежці
війни»
17.00, 21.00 Т/с «Любов
з випробувальним
терміном»
19.00 Події тижня
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с «Поцілунок
долі»
01.50 Телемагазин
02.50 Х/ф «Терапія
любов’ю»
04.40 Реальна містика

5 канал
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

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 0.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.

Політика. Соціум
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з
Я. Соколовою
11.05 Кордон держави
11.20 Будемо жити

Софія Андрухович
13.35 Хто в домі хазяїн?
14.00 Мистецькі історії
14.15 Документальний серіал
Незвідані шляхи
15.10 Як це?
15.45 Юрій Андрухович.
Розстріляне
відродження.
Українська культура
10-30 років
16.35 Книжковий арсенал. P. S.
17.05 Міжнародний день
джазу
18.30 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок. Неаполь»
18.55 UA.МУЗИКА. Кліп
19.05 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Віктор Кісін. Режисура
як мистецтво, ч. 3
21.00 Кінокласика кіностудії
ім. О. Довженка.
Художній фільм
«Гетьманські
клейноди»
23.00 Територія Кіно. Юрій
Гармаш
23.55 Львівський театр опери
і балету. Цезар Пуні
«Есмеральда»
01.55 Національна опера
України. Джузеппе
Верді «Аїда»
04.25 Книжковий арсенал. P. S.
05.00 Віктор Кісін. Режисура
як мистецтво, ч. 3
05.25 Документальний фільм
«Сімдесятники. Леонід
Осика»

16.55 Хата на тата
19.00, 0.25 Слідство ведуть
екстрасенси
23.05 Я соромлюсь свого тіла

СТБ
05.55 ВусоЛапоХвіст
07.50 Планета Земля
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на майдані
10.50 ЕксперименТИ
12.50 Х/ф «Щастя за
угодою»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ПРЯМИЙ
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.15 Чоловіки. Жінки
10.00, 18.10, 21.00 The week
міжнародний огляд
тижня
11.00, 17.10, 22.00 Політична
кухня
12.10 Споживач
13.15, 15.15, 19.15 Прямий
ефір
14.10 Віч-на-віч
16.00 Концерт
20.00 Кисельов. Авторське
23.00 Світські хроніки
КАНАЛ «2+2»
М/ф
Бушидо
ДжеДАІ. Дайджест
Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
15.00 Х/ф «Школа бойових
мистецтв»
16.55 Х/ф «Школа бойових
мистецтв-2»
18.50 Х/ф «Вулкан»
20.50 Х/ф «Місія на Марс»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC Fight Night
01.25 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.40 Облом.UA.
06.00
08.00
08.55
10.55

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.50,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
08.10 «Барселона» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
10.10, 1.55 Матч
12.00 «Зальцбург» —
«Боруссія» (Д)». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА

13.50 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
15.10 «ПСЖ» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
17.00 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
19.00 «Карабах» — «Рома».
ЛЧ УЄФА
20.50 Огляд сезону. ЧА
21.45 «Лестер» — «Ман
Сіті». ЧА
23.50 «Сосьєдад» —
«Зеніт». ЛЄ УЄФА
03.55 «Локомотив» —
«Ніцца». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьєдад» —
«Зеніт»». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.35,
16.30, 23.25, 1.20, 2.05
Топ-матч
08.00 «Лестер» — «Ман
Сіті». ЧА
10.00 «Карабах» — «Рома».
ЛЧ УЄФА
12.05, 1.35 Світ Прем’єр-ліги
12.50 «Локомотив» —
«Ніцца». 1/16 фіналу.
ЛЄ УЄФА
14.40 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
16.40 «Барселона» —

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.30 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.49, 7.59 Kids Time
06.50 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08.00 М/ф «Монстри на
канікулах»
09.50 Х/ф «Зоряна брама»
12.20 Х/ф «Зоряні війни:
пробудження сили»
15.10 Х/ф «Зоряні війни:
прихована загроза»
18.00 Х/ф «Зоряні війни:
атака клонів»
21.00 Х/ф «Зоряні війни:
помста сітхів»
23.50 Х/ф «Зоряні війни:
повернення Джедая»

16.20 Фінансовий тиждень
17.05 Особливий погляд
17.25 Компанія героїв
18.00, 2.10 Час. Підсумки
тижня
19.10 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
02.55 Огляд преси
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
18.30 Огляд матчів. ЛЧ УЄФА
19.50, 23.30 Матч
21.35 «Зальцбург» —
«Боруссія» (Д)». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
02.15 «Зірка» — «Динамо».
ЧУ
04.05 «ПСЖ» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20 Чорна піхота
09.20, 4.20 Містична Україна
11.00 Гнів небес
12.40 Шпигунство і змови
15.20 Невідомий океан
17.20 Азія класу люкс
18.10 Річкові монстри
19.10 Брами часу
21.50 Таємниці матерії
00.40 Речовий доказ
01.40 Скептик
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...

ICTV
05.00 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Інсайдер
07.35 Т/с «Ніконов і К°»
09.30 Т/с «Відділ 44»
11.20, 13.00 Х/ф «Володар
перснів-1: Хранителі
персня»
15.15 Х/ф «Володар
перснів-2: дві вежі»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Володар
перснів-3:
поверненння короля»
00.40 Т/с «У полі зору»
03.35 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»

08.10, 12.15, 13.15 Орел і
решка
10.10 «Ух ти show 2»
10.40 М/ф «Махнемо на
Місяць»
23.50 Вечірній квартал
01.45 Бійцівський клуб
02.30 Нічне життя
ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Оз: повернення у
Смарагдове Місто»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль.
Судний день»
16.30 Одного разу під
Полтавою
18.00 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
00.00 Найкращий ресторан
01.00 Х/ф «Нескорений»
02.50 Панянка-селянка
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018

■ СТОП НАСИЛЬСТВО!

«Жертви готові розповісти про
найстрашніші тортури, але не про «це»
У Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
в Києві порушили «незручну» тему
Ліна ТЕСЛЕНКО

Із 2015 року офіційний світовий календар має нову дату — Міжнародний
день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, який відзначають 19 червня. Це ганебне явище
існувало на війні завжди. Проте дуже
довго про нього мовчали: жертва залишилася живою — от і добре, а страшні
і травмуючі спогади — то вже якось
переживе. Україна, на території якої
триває збройний конфлікт, не залишилася винятком — сексуальне насильство як метод залякування і терору тут
теж є. Та й хіба лише на війні? Навіть
у сім’ях, за зачиненими дверима, іноді
відбувають не менш страшні речі. Щоб
відверто поговорити на цю тему з громадськістю, роз’яснити людям їхні права, навчити протистояти насильству,
19 червня в Маріїнському парку відбулася соціальна акція «Я маю право
на повагу», організаторами якої стали
Міністерство юстиції України, Головне
територіальне управління юстиції у
місті Києві та громадські організації.

«Не знімайте санкції.
Це треба зупинити»
...Ірина Довгань, косметолог iз Ясинуватої, провела в полоні бойовиків
«ДНР» найстрашніші дні свого життя. Хтось доніс, що жінка збирає гроші, одяг і харчі для українських військових. І в серпні 2014-го по неї прийшли. Бойовики повністю розграбували її будинок, а доказами її співпраці з
українською армією стали два біноклі,
подаровані колись чоловіку, драбина,
пофарбована балончиками ще задовго до початку війни у камуфляж, український прапор iз кімнати доньки,
вінок і смішні вушка в національних
кольорах, які були куплені ще під час
Євро-2012. У полоні бойовиків Ірина
пройшла через знущання і залякування, катування і зґвалтування, публічне лінчування на площі Донецька (коли
її, прив’язану до стовпа, принижував і
бив кожен, хто проходив повз). «Був
ще страшний момент, коли подзвонила
жінка по міському телефону і сказала,
що в неї є сусід, який заглядав у трусики її п’ятирічній дочці, — згадує Ірина.
— Цю адресу записали й відповіли: «Ми
виїжджаємо». Його привезли. Я бачила
його зі спини. Його дуже сильно били,
знявши штани. Називали п*даром, повторювали це багато разів. Почали ґвалтувати, він стогнав і кричав. Я не бачила, але чула. Потім сказали відвести в
іншу камеру, він кричав, а його волокли. Знаєте, мені було не так страшно,
коли били мене. Зараз я розумію, що
найстрашніше, коли знущаються над
іншою людиною, знущання над цим чоловіком були найсильнішими, це найстрашніші хвилини, які я пережила».
Шокуючу і вражаючу історію свого полону Ірина Довгань відверто розповіла «Радіо «Свобода» в рамках проекту
«Заручники війни». «Я вважаю, що це
мій обов’язок — розказати все, нічого
не приховуючи і не соромлячись, щоб
у світі цього більше не повторилося, —
наголошує Ірина. — Дуже прошу тих,
хто в змозі на це впливати, — не знімайте санкції. Це треба зупинити».
Як свідчить дослідження, проведене
Східноукраїнським центром громадських ініціатив, кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік з опитаних осіб,
які були в полоні в зоні конфлікту на
Донбасі, постраждали або стали свідками сексуального насильства. За словами Ганни Янової, дослідниці Центру,
жінки найчастіше ставали жертвами
зґвалтувань i залякувань сексуального

❙ Зупинити насильство можна!
❙ Фото надане прес-службою Мін’юсту.
характеру, чоловіки ж ставали жертвами катувань з елементами сексуального
насильства. Наразі матеріали цього дослідження разом із зібраними свідченнями жертв передано в Міжнародний
кримінальний суд у Гаазі.

Анджеліна Джолі — проти насильства
Темою сексуального насильства у
світі опікується спеціальний підрозділ ООН i британська урядова ініціатива The Preventing Sexual Violence in
Conflict Initiative (PSVI). Ця ініціатива була заснована у травні 2012 року Вільямом Хейгом, на той час — міністром
закордонних справ Великобританії,
спільно з актрисою Анджеліною Джолі,
спеціальним посланником Верховного
комісара ООН у справах біженців. Уже
в 2014 році Хейг і Джолі ініціювали в
Лондоні саміт із попередження сексуального насильства під час збройних
конфліктів. Це було найбільше зібрання з цієї проблеми, яке відвідали близько 1 тис. 700 експертів iз 123 країн світу, включаючи 79 міністрів. Головною
темою саміту було привернення уваги суспільства до сексуального насильства, як засобу ведення війни, а також
табуйованості цієї теми і безкарності,
що супроводжує злочини сексуального характеру. Злочини на сексуальному ґрунті учасники саміту поставили
в перелік найважчих правопорушень
— поряд із рабством та використанням
наземних мін, і наголосили на необхідності спільних світових зусиль для припинення таких злочинів.
Статистики, яка б свідчила про
масштаби цієї проблеми в Україні, на
жаль, немає. Адже жертви воліють не
говорити на цю тему. «Сексуальне насильство — дуже велика проблема, як
у будь-якому воєнному конфлікті, про
нього не хочуть говорити ні жінки, ні
чоловіки, — каже «Радіо «Свобода» засновниця правозахисної організації
«Євромайдан SOS», голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. — Вони готові розповісти про найстрашніші тортури, а про це вони мовчать».
«Світова статистика щодо сексуального насильства взагалі говорить про
те, що 35% жінок стають в тій чи іншій
мірі жертвами цього ганебного явища,
— каже заступник міністра юстиції України Денис Чернишов. — Воно буває
різним, це не тільки зґвалтування. І ця
статистика свідчить, що проблема набула загрозливих масштабів. Причому стосується це не тільки жінок і дів-

чат, а й чоловіків, і навіть дітей». В умовах збройного конфлікту, коли закони і
правова база не працюють, вищезгадана цифра зростає ще більше.

«Святих на війні не буває»
«На цілодобову «гарячу» лінію нашої громадської організації, як правило вночі, звертаються жінки з Донецької та Луганської областей, які розповідають про те, що стали жертвами
зґвалтування або сексуальних домагань на окупованих територіях, —
каже «УМ» експерт громадської організації «Ла Страда-Україна» Ольга
Дунебабіна. — Зазвичай це відбувається або на пунктах перетину кордону,
або ж просто на вулицях, або під час
перебування в полоні. Є й окрема категорія постраждалих від зґвалтувань
у шлюбі. Жінки скаржаться на те, що
вони не можуть звернутися по допомогу. Бо якщо їх зґвалтували бойовики, місцева міліція просто не реагує на
такі випадки, адже й ті, й інші є представниками однієї влади. Жертви та-
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ких злочинів не можуть отримати ні
медичну допомогу (бо на окупованих
територіях узагалі важко отримати
якісь медичні послуги), ні психологічну. Та основна проблема — це безкарність кривдників».
Пані Ольга каже, що таких звернень тільки за минулий рік було близько півсотні. Але враховуючи той факт,
що з окупованою територією — великі проблеми зі зв’язком і додзвонитися
звідти, в принципі, дуже важко, а більшість просто не знає, куди дзвонити, —
навіть ця цифра є досить великою.
Представниця «Ла Стради» додає,
що скоєння злочинів на сексуальному ґрунті характерне не тільки для ворога. Трапляється таке й в українській армії. Згадайте лишень сумнозвісний батальйон «Торнадо». Проте таких фактів зафіксовано значно менше
хоча б тому, що на підконтрольних територіях усе-таки закон захищає людину.
«Святих на війні не буває, і сексуальне насильство завжди було методом
залякування, пресингу і терору мирного населення, — каже експерт. — Зрештою, кров і смерть, які постійно бачать бійці, — це не минає безслідно для
психіки». І ось тут ховається ще одна
проблема, про яку, знову ж таки, не
прийнято говорити: людина з травмованою психікою повертається додому і
починає вчиняти насильство вже стосовно своїх рідних. Тому психологічна
реабілітація дуже необхідна для адаптації в мирному житті.
«Насильство — це ненормально, —
наголошує заступник міністра юстиції Денис Чернишов. — Це має засвоїти
кожна людина ще з дитинства. Вже зараз представники Національної поліції
читають відповідні курси в школах з
1-го по 11-й клас. Адже насилля буває
не тільки на війні, а й на мирних територіях, за зачиненими дверима власних помешкань. І ми маємо це зупинити». ■

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Якщо ви стали жертвою сексуального або домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної
дискримінації, телефонуйте цілодобово:
0 800 500 353 (безплатно зі стаціонарних телефонів);
116 123 (безплатно з мобільних телефонів).
Національна дитяча «гаряча» лінія:
0 800 500 225 (безплатно зі стаціонарних телефонів);
116 111 (безплатно з мобільних телефонів).
«Гаряча» лінія правової допомоги Міністерства
юстиції:
0 800 213 103 (безплатно зі стаціонарних телефонів).

■ ВАШІ ДОКУМЕНТИ

ID-картка чи паспорт?
«Пластик» дозволяє отримувати
послуги дистанційно
Інф. «УМ»
З жовтня 2017 року
відділи державної реєстрації актів цивільного стану столиці першими в Україні почали використовувати зчитувачі ID-карток. Зчитувач
ID-карток містить безконтактний електронний
носій — чип, на якому,
крім даних про власника
документа, записано біометричні дані (кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан). «Із
моменту запровадження
зчитувачів близько 30
відсотків заявників, які
звернулись до відділів
ДРАЦС, а саме: з пи-

тань зміни імені, реєстрації народження дітей,
реєстрації шлюбу, видачі повторних документів,
розірвання шлюбу тощо,
мали ID паспорти», —
розповідає очільник Управління юстиції Києва
Станіслав Куценко.
Дані про поточний
сімейний стан зашито
в чип ID-картки. Особливість такого ID-паспорта полягає в тому, що
його неможливо підробити. «За період із жовтня 2017 року по травень
2018-го столичні ДРАЦСи виконали понад 126
тисяч дій, у яких було залучено ID-паспорти», —
додав Станіслав Куценко.

Нагадаємо, від 1 січня 2016 року в Україні
почали видавати внутрішні паспорти нового
зразка у вигляді пластикової ID-картки. За
місцем реєстрації виготовити ID-картку потрібно лише один раз.
Після цього ви можете
вносити в неї змінну інформацію чи проводити
заміну цього документа у будь-якому міграційному підрозділі чи
ЦНАПі України, незалежно від місця проживання.
В електронному носії є і ваш електронний
підпис, що дає можливість отримувати послуги дистанційно. ■
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■ ВИСОКА НОТА

Миротворча місія музики
Маестро Ріккардо Муті диригуватиме у Києві
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
Італійські й українські музиканти
1 липня зіграють грандіозний концерт
на Софійській площі у Києві у рамках
масштабного міжнародного проекту
«Шляхи дружби. Равенна—Київ».
У концерті беруть участь понад 300
майстрів класичної музики, оперного
і хорового співу. Ідейний натхненник
«Шляхів дружби» — один із найвидатніших диригентів сучасності, Маестро
Ріккардо Муті, а також створений ним
італійський молодіжний оркестр Луїджі Керубіні, який об’єднається на Софійській площі з симфонічним оркестром та хором Національної опери України, одна з найкращих сучасних українських оперних співачок Людмила
Монастирська. Долучаться і студенти
Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, артисти
Маріупольського муніципального оркестру «Ренесанс», студенти Маріупольського коледжу мистецтв та інші.
Проект складається з трьох концертів: 1 липня музиканти виступлять у Києві, а вже третього цей самий концерт відбудеться в італійсьНаталка КАПУСТЯНСЬКА

Творчість Олександра Козинця
належить до сучасної молодої
літератури. Автор публікується
у збірках, літературних часописах та альманахах. Окрім віршів
та прози, Олександр співає в
хорі, пише пісні, викладає в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Сам про себе говорить,
що досі не написав жодного
вірша, в якому б згадувалися
смакові відчуття й пам’ять із
минулих життів. Проте в автора є не один десяток поезій про
кольори, звуки, дотики, запахи,
жінок, тумани, дощі...

кому місті Равенна — українські музиканти виступатимуть у залі Палацу
Де Андре. На завершення, 4 липня, в
Італії відбудеться окремий концерт із
нагоди 150-річчя Національної опери
України за участі відомого київського композитора Валентина Сильвестрова.
На концерт буде як платний (партер), так і безкоштовний вхід (сектор
F), тому знайти щось для себе зможе
кожен бажаючий. На Софійській площі очікується близько 15 тисяч глядачів. Просто неба їх об’єднає безсмертна музика Джузеппе Верді, а відомий
американський актор кіно та театру,
режисер Джон Малкович, продекламує симфонічну поему Аарона Копленда «Портрет Лінкольна».
У світі проект «Шляхи дружби»
проходить вже 21-й рік поспіль. В Україні відбудеться вперше. Історія зародження проекту розпочалася з бомбардування Сараєво у 1997 році — місто було зруйноване, і це стало великою
трагедією. Як розповідає координатор проекту, професор Нікола Франко Баллоні, Маестро Муті дуже чутливий до чужого горя, тому, навіть

❙ Ріккардо Муті.
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
не роздумуючи, він разом із понад сотнею музикантів на борту військових
літаків перелетів через Адріатичне
море. Це була майже вся трупа театру
«Ла Скала» (художній керівник і диригент Ріккардо Муті), яка виступила
у вщент зруйнованому місті, виконавши твори Шуберта та героїчну сонату
Бетховена.

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Коронована» пісенна лірика
Дипломант відомого літературного конкурсу Олександр Козинець
— про людей і мандри, які його надихають на творчість

Про спільноту «Чай з
холодним дощем»
■ Олександре, спільнота, в
якій ви публікуєте свою творчість, називається «Чай з холодним дощем».
— Я належу до тих людей,
які серед усіх пір року найдужче люблять весну, а вже потім
осінь; поміж кавою й чаєм обирають чай. Бажано зелений. Про
ці пори року в мене найбільше
віршів. Я не люблю занадто спекотної та холодної погоди. Весна й осінь цим мені й подобаються.
А справжній чай із холодним
дощем я смакував улітку. Поки
єдиний раз, коли ми з командою
клубу «Що? Де? Коли?» міста
Лубни, де я народився й виріс,
ходили в похід на природу. Без
цивілізації та зручностей на сім
днів. Зате з совами, дощами, росою, співом птахів та вітром. Там
мені й трапилася нагода спробувати такий чай. Маю сказати,
було смачно. Ще й у чашку небо
зазирало, коли його пив. Називаючи так свою творчу спільноту — «Чай з холодним дощем»,
я хотів підкреслити, що життя
має гаряче й холодне, світле й
темне, звичне та непередбачуване. У моєму чаї точно є декілька
крапель дощу.
■ Що або хто зазвичай надихає вас писати?
— Я звик шукати натхнення в людях, природі, деталях.
Щодня довкола нас відбувається безліч подій, вартих того, щоб
про них сказати. Та й часто наш

«Ми хотіли щось передати від Равенни на знак братерства й усвідомили, що найкращий засіб — це музика»,
— каже Ріккардо Муті. З того часу диригент постійно їздить із проектом до
країн, які потребують особливої підтримки, адже «Шляхи дружби» — проект, що виконує миротворчу місію. Він
проходив, зокрема, у Лівані, Ізраїлі,
Вірменії, США, Марокко, Ірані, Боснії
та Герцоговині та інших країнах світу.
Але, як вважає пан Баллоні, саме цьогорічний концерт матиме найважливіше значення.
«Наші музичні «подорожі дружби» мають гуманітарну мету і закликають до дружби, до взаємної любові,
до цінностей миру та свободи... Ми хочемо приїхати з цим посланням до вас,
тому що ваша країна — це країна, яка
вірить у свободу, в мир та дружбу», —
каже у спеціальному відеозверненні до
українців Ріккардо Муті.
Організаторами проекту виступають Міністерство культури України,
яке виділило 1,6 мільйона гривень
на його проведення, КМДА (надала
1,5 мільйона гривень), Національна
опера України, Равеннський фестиваль, міністерство культурної діяльності та спадщини і туризму Італії та
інші.
Українці зможуть побачити концерт проекту не лише наживо, а й його
телеверсію, яку покаже «Канал «1+1».
Висвітлювати подію до Києва приїдуть
25 представників провідних ЗМІ Євросоюзу, Азії та США. ■

❙ Олександр Козинець.
❙ Фото з власного архіву.
досвід у новій ситуації далеко не
унікальний, бо всі ми проходимо
схожі переживання, відчуваємо
кимось раніше усвідомлені почуття. Добре, коли є можливість
це зафіксувати для інших. Слова — одна з енергій, які можуть
ефективно лікувати чи руйнувати — залежно від того, як ми до
них ставимося.
Останнім часом мене дедалі
частіше надихають люди. Також мандри. Завжди після поїздок пишеться більше. Нові міста, країни, історії розширюють
світогляд, стають джерелом
натхнення. Був період, коли
натхнення приходило у місті, і
я одразу починав записувати —
у метро, трамваях, на вулиці, у
парку.
Але зараз, особливо якщо говорити про прозу, вона потребує
тиші; краще пишеться вдома,
у спокійній атмосфері. Вірші й
далі народжуються як зранку,
так і вдень, у різних настроях та
місцях.
Є думка, що автор пише лише

тоді, коли важко на душі, щось
його бентежить чи болить йому.
На щастя, я пройшов той етап,
коли писалося тільки у тяжкі
моменти. Зараз потребу в письмі відчуваю постійно, незалежно від того, добре мені чи погано.

«Cоромився того, що пишу
вірші»
■ Коли написали перший
вірш? Про що він був?
— Пам’ятаю той день,
коли вчителька української
мови, Галич Лариса Василівна, задала домашнє завдання
— написати вірша на вільну
тему. Мої перші сім віршованих рядків були про маму.
Це сталося в 1998 році. Цьогоріч виповнюється двадцять
років, відколи я пишу. Задовго я
соромився того, що пишу вірші, й
мовчав про це. Сьогодні нарешті
наростив сили, щоби далі рухатися з літературою й бути частиною
літпроцесу України, а можливо,
й світу (якщо пощастить).

■ Ви — тонкий лірик. Вам, мабуть, часто закидають, що ви —
романтик. Самі себе таким вважаєте?
— У багатьох людей складається враження, що я завжди
сонячний, усміхнений, добрий та
романтичний. Не заперечую деяких характеристик. Проте й про
них говорити все ж варто не мені.
Себе я вважаю, швидше, прагматиком, аніж романтиком. Романтичних учинків не робив дуже
давно, майже до всього ставлюся раціонально, до речей — практично, до людей — з обережністю;
люблю наперед продумувати свої
дії, жити за графіком.
Щодо образу хлопчика-романтика, можу сказати, що колись я
написав вірш із такою назвою.
Він довгий час був моїм текстомвізитівкою. Дехто асоціював той
образ хлопчика з вірша зі мною.
Щось в тому є: бо в юності таки
відчував себе в душі романтиком.
Нині можу сказати, що відчуваю
себе, скоріше, «чоловіком, до якого приходять вірші».
■
Олександре, а проза
з’явилася паралельно з віршами? Чи з самого початку ви почали писати прозові тексти?
— Писати вірші почав у 10
років, а коротку прозу — тільки в 16. Трохи пізніше вирішив
створити колективний прозовий
літпроект, який потім переріс у
три самостійні літературні експерименти. Це — книги «Щоденник», «Щоденник. Re-make»
та «ПРОдайте їсти». Вони стали
для мене основою, сформували
бажання писати прозу. На сьогодні найбільшим і наймасштабнішим своїм прозовим досягненням (та й творчості загалом) вважаю свій перший прозовий роман
«Карта Марії», над яким працював упродовж 2017 року, щотижня створюючи нову главу. Зараз
книга готується до друку.

Мені настільки сподобалась
ідея писати щотижня, що на початку 2018-го я розпочав новий
експеримент — дуетний літературний проект, який назвав
«6+1». Його концепція передбачає упродовж року створення шести дуетів, кожен з яких
складатиметься з восьми глав.
Кожен новий літературний дует
не пов’язаний з уже написаними оповіданнями. Вже завершилися дуети з Богданом Ковальчуком, Олександрою Малаш та Євгенкою Чугуй. Сподіваюся, з часом зібрання цих творів вийде
однією книгою.

12 років — до визнання
■ У вашому житті ще є музична творчість. Чому ви обрали
хор? Раніше грали на скрипці в
любительському оркестрі.
— Я не можу сказати, що для
мене література важливіша за
музику. Ці два напрями — як дві
руки: одна без одної не можуть
почуватися повноцінно. Так, дійсно, після 10-річної паузи, відколи я закінчив музичну школу по
класу скрипки, у 2015 році я повернувся до інструменту в любительський оркестр і хор Amadeus.
Два роки там грав, ожив душею,
та все ж не задовольняв потреби
у співі. Своїми силами вирішили
створити любительський камерний хор, який спочатку називався Joys, а тепер — Moravski. І вже
за два роки існування хору ми досягли значних успіхів як для хору
нашої категорії — любительського.
■ Олександре, цьогоріч ви стали дипломантом «Коронації слова» в номінації «Пісенна лірика». Розкажіть про твір, який переміг.
— Члени журі конкурсу відзначили вірш «Незгорілий лист».
Дванадцять років він чекав свого часу. Колись він був одним із
моїх улюблених текстів. Мені й
раніше друзі говорили, що він
має стати піснею. Щиро радію,
що так сталося. Письменниця та
бард Олександра Малаш вже після перемоги цього тексту в «Коронації слова» написала до нього мелодію. І вже навіть відбулася прем’єра пісні у стінах Національної спілки письменників
України. ■
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«Я просто рада повернутися до медальних виступів у команді».

українська шаблістка
Григорій ХАТА
Очікування вітчизняних шанувальників фехтування справдилися — лідери української збірної не підвели. Можливо, комусь і хотілося більшого:
аби шпажист Богдан Нікішин
та шаблістка Ольга Харлан
на чемпіонаті Європи в Сербії
взяли медалей по максимуму.
Утім і скромнішому доробку,
думається, всі раді. Попереду в
сезоні ще чемпіонат світу — й,
традиційно, саме на ньому найбільше концентруються спортсмени. А в Нові-Сад Нікішин
узяв індивідуальну «бронзу»,
обмежившись при цьому участю в чвертьфіналі командних
баталій. Тоді як Харлан, навпаки, відверто скромно виступивши в особистих змаганнях, реабілітувалася в змаганнях національних квартетів.
Варто відзначити, що українські шаблістки вперше з
листопада 2016 року піднялися
на п’єдестал пошани міжнародного командного турніру. Коли
півтора року тому «синьо-жовті» на етапі Кубка світу в Орлеані виграли «срібло», лідер української жіночої шаблі Ольга
Харлан саме розпочинала реабілітацію після перенесеної
операції на плечі. Тоді в США
за «синьо-жовтих» фехтували
Олена Вороніна, Олександра
Мамонтова, Ольга Жовнір та
Олена Прокуда. Щоправда, залишившись без лідера, ні стабільного результату, ні стабільного складу синьо-жовта четвірка не мала. Не повернувся до команди українських шаблісток
високий результат й одразу після повернення Харлан на фехтувальну доріжку. Щоправда,
Григорій ХАТА
Попри те, що в окремих вітчизняних клубах прем’єр-ліги
ще триває літня відпустка, жеребкування перших раундів
єврокубків-2018/2019, котре
відбулося в «мід-уїк» у швейцарському Ньоні, свідчить про
близькість старту нового сезону.
Українським повпредом,
який першим цього літа розпочне шукати щастя в Європі,
буде «Маріуполь». У дебютному після повернення до еліти
сезоні приазовський клуб несподівано високо в турнірній
таблиці завершив чемпіонат.
Як підсумок п’яте місце й нагода вперше в історії клубу зіграти на євроарені.
А розпочнеться міжнародний літопис «Маріуполя» з
другого раунду Ліги Європи2018/2019 протистоянням зі
шведським «Юргорденом» (26
липня та 2 серпня).
Традиційно, готуючись до
виходу на євроарену, вітчизняні футбольні клуби сповнені
клопотів та хвилювання. Так
було кілька років тому з «Олександрією». Аналогічну історію
переживає й «Маріуполь».
В обох випадках «питанням номер один» для середняків вітчизняного футболу постає місце проведення своїх домашніх єврокубкових поєдинків.
Утім якщо «Олександрія»
перед виходом на міжнародний
рівень найбільше непокоїлася про інфраструктуру власної
арени «Ніка», то у «Маріуполя»
складнощі дещо іншого харак-

■ ФЕХТУВАННЯ

«Срібними» сходинками
Після затяжної перерви українські шаблістки знову піднялися на п’єдестал командного турніру

❙ Український квартет шаблісток у складі Вороніної, Харлан, Комащук і Бакастової виграв «срібло» ЧЄ-2018.
❙ Фото з сайта www.nffu.org.ua.
на чемпіонаті світу-2017 титулованій миколаївці вдався «золотий» камбек в особистих змаганнях. Натомість чекати чергового сходження на команд-

ний п’єдестал Харлан довелося
трохи довше.
Свій шлях до «срібла» ЧЄ2018 українські шаблістки у
складі Ольги Харлан, Юлії Ба-

кастової, Олени Вороніної та
Аліни Комащук розпочали з
упевненої перемоги над збірною Великої Британії — 45:27.
Далі, не без проблем здолав-

ши Угорщину (45:41) та Італію
(45:42), «синьо-жовті» дісталися фіналу з росіянками, в якому
найбільш пам’ятною стала заключна «міні-дуель» між давніми суперницями — Харлан
та Софією Великою, котра завершилася з рахунком 15:5 на
користь українки. Утім загальна перемога — 45:30 — дісталася російським шаблісткам.
Хоча після програного фіналу вітчизняні фехтувальниці
випромінювали радість та задоволення. «Я просто рада повернутися до медальних виступів у
команді», — написала в своєму
«Інстаграмі» Харлан, яка, до
слова, виграла 19-ту за ліком
медаль чемпіонату Європи.
Щодо команди вітчизняних
шпажистів на чолі з Богданом
Нікішиним, яка принесла Україні єдину нагороду на минулорічному чемпіонаті Європи
в Тбілісі, то в Нові-Сад нашим
хлопцям захистити віце-чемпіонське звання не вдалося.
Хоча, слід визнати, в порівнянні з попереднім єврофорумом
склад українського квартету
змінився наполовину. У підсумку, Богдан Нікішин, Ігор
Рейзлін, Володимир Станкевич
та Роман Свічкар обмежилися
участю в чвертьфіналі, де поступилися одним балом італійцям — 15:16. ■

■ ФУТБОЛ

Проблемна інфраструктура
котре, зважаючи на підсумкову
таблицю попереднього розіграшу прем’єр-ліги («Шахтар» та
«Динамо» на фініші турніру
відділяли два очки), відіграло вирішальну роль у боротьбі
за чемпіонський титул. «Хочу
запитати: чому хорватові з
київського «Динамо» безпечно їхати до Маріуполя, а хорватові з «Динамо» (Загреб) — небезпечно? Звичайно, в тій ситуації наші футбольні керівники повинні були знайти інший
вихід, і він був», — наголосив
генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов. ■

Для виступу
на євроарені
«Маріуполь» шукає
сучасну футбольну
арену у великих
сусідніх містах
теру. Стадіон «Іллічівець», на
котрому «городяни» проводять
домашні поєдинки в прем’єрлізі, до міжнародних стандартів почали готувати років десять тому, коли в Маріуполі готувалися до фінальної частини
чемпіонату Європи-2009 серед
юнаків до 19 років. Тож, як наголошує віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін, інфраструктурних проблем у стадіону «Іллічівець» наразі немає.
Інша справа, що УЄФА не дозволяє проводити єврокубкові
поєдинки в Маріуполі, котрий
розташований у безпосередній
близькості до зони бойових дій
на Донбасі.
«Докладемо максимум зусиль, аби маріупольці побачили європейський футбол, але
тут мало що залежить від нас»,
— наголосив Санін.
Водночас у приазовського
клубу активно проробляють і

❙ УЄФА не дозволяє «Маріуполю» грати міжнародні матчі
❙ на домашній арені.
❙ Фото УНІАН.
альтернативні варіанти з умовно домашньою ареною. Як пояснює віце-президент «Маріуполя», у Харкові, Львові, Одесі є
прекрасні стадіони, проте для
уболівальників клубу буде проблемою долати такі великі відстані. Відтак орієнтуються
«маріупольці» на два найближчі міста з сучасною спортивною
інфраструктурою — Запоріжжя
та Дніпро.
Цікаво, що заборона УЄФА
проводити єврокубкові поє-

динки в Маріуполі одразу освіжила в пам’яті історію з технічною поразкою «Динамо» за
їхню неявку на календарну гру
минулого ЧУ проти «Маріуполя». Тоді, нагадаємо, саме безпековий компонент був головним аргументом динамівського клубу на користь своєї
відмови їхати на береги Азову.
У Федерації футболу України
наполягали, що грати в Маріуполі безпечно, й зрештою прийняли дисциплінарне рішення,

■ ХРОНІКА
Футбол
Чемпіонат світу. Груповий етап.
1-й тур. Група Н. Сенегал — Польща
— 2:1, Японія — Колумбія — 2:1.
2-й тур. Група А. Росія — Єгипет
— 3:1, Уругвай — Саудівська Аравія —
1:0.
Турнірне становище: Росія. Уругвай — 6, Єгипет, Саудівська Аравія — 0.
Група В. Португалія — Марокко —
1:0, Іран — Іспанія — 0:1.
Турнірне становище: Іспанія, Португалія — 4, Іран — 3, Марокко — 0.
Першими учасниками «плей-оф» стали збірні Уругваю та Росії, котрі, здобувши в стартових поєдинках групового етапу
по дві перемоги, достроково отримали перепустки до 1/8 фіналу «мундіалю». ■
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«Багато хлопців з числа важкопоранених створюють сім’ї, мають дітей»
Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників АТО,
які отримали каліцтва, про те, як навчитися жити після важкої травми

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЧЕРВНЯ 2018

■ НАРОДИНИ

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 25 червня до 1 липня

Таки справді
відчайдушна!

Овен (21.03—20.04). Важко розлучатися зі звичною свободою,
але сімейне життя, безсумнівно, має свої принади. Не намагайтеся обдурити начальника, запевняючи, що погано почувалися. Він уже бачив
вас у кафе. Краще зізнайтеся у скоєному.
Дні: спр. — 25; неспр. — 29.
Телець (21.04—21.05). На якій би галузі ви не зосередили
увагу, найважливішою складовою вашого успіху все одно стане
здоровий спосіб життя. Геть шкідливі звички і хай живе спорт!
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). Випадок допоможе вам розкрити прихованi таланти. Можливо, ви зважитеся змінити сферу діяльності. Близькi будуть на вашому боці. Друзi простягнуть руку допомоги. Тиждень сприятливий для здійснення планiв.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
Рак (22.06—23.07). Лiто принесе відчуття новизни,
відпочинок запам’ятається хорошим сервісом, новими друзями i вечiркою пiсля повернення. Ви відчуєте себе господарем
долi. Можливий короткий візит далеких родичів.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Лев (24.07—23.08). Уважно прислухайтеся до порад близьких. Але так, щоб вони не здогадалися, де в цей момент перебувають ваші думки. Бажано з’їздити у відрядження — вiрогiдний
великий прибуток.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Діва (24.08—23.09). Ви вважаєте, що запорука успіху —
в швидкості завоювання висот. Стримуйте біг, адже ті, хто поруч
iз вами, втомилися зустрічати і проводжати. Вони мають потребу в спілкуванні та увазi.
Дні: спр. — 30; неспр. — 1.
Терези (24.09—23.10). Стосунки з сім’єю та друзями допоможуть легко подолати труднощі. Літні місяці пройдуть під знаком «великого і світлого почуття». Щоб зробити приємне близьким, подбайте заздалегiдь про спiльний вiдпочинок.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Скорпіон (24.10—22.11). Друзі, довірившись вашому чуттю,
сміливо підуть за вами навіть у дуже ризикований проект. Ви не тільки збагатитеся самі, а й виведете інших на шлях процвітання. На першому планi — стосунки з людьми.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Стрілець (23.11—21.12). Усі досягнення можливі тільки в єднанні та співробітництвi. Знаючи ваші організаторські здібності та почуття
обов’язку, начальство доручить вам відповідальну ділянку роботи. Вашої енергії вистачить не на одне серйозне доручення.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Козеріг (22.12—20.01). У професійному плані будуть помітні
дві протилежні тенденції. Нові напрями у справах, які були започатковані ранiше, благополучно розвиваються, набираючи силу і швидкість.
Будьте уважнi з документами.
Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
Водолій (21.01—19.02). Підприємці займуться масштабною
реорганізацією своєї справи. Не виключенi переїзд у новий офіс, ремонт старого приміщення i навiть робота в іншому місті або іншій країні.
Прибутки гарантованi.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Риби (20.02—20.03). Фортуна обдарує вас здібностями царя
Мідаса. До чого б ви не доторкнулися — все перетворюватиметься
на золото і приноситиме прибутки. У вас буде відчуття, що ви граєте в
безпрограшну лотерею.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29. ■

43-річна Єва
Лонгорія народила
первістка
Адреналіна ШУГАЙ
Сталося!
Найочікуваніше маля Голлівуду-2018 нарешті
з’явилося на світ:
19 червня мексиканська акторка
Єва Лонгорія
народила первістка. Пологи
пройшли в ЛосАнджелесі, чоловік зірки
«Відчайдушних домогосподарок» медіамагнат Хосе
Бастон був поруч із дружиною. Подробицями та першим фото сина пара поділилася з виданням Hola!.
Новонародженого малюка батьки, як і збиралися, назвали традиційним мексиканським ім’ям
— Сантьяго Енріке. «Ми
дуже вдячні за це щастя»,
— зізналися Хосе і Єва.
Як відомо, пара побралася два роки тому. В Бастона, нагадує «Таблоїд», є троє дітей
від попереднього шлюбу, з якими в
Лонгорії склалися хороші стосунки. Власних нащадків актриса донедавна не дуже хотіла, але коханий змусив її змінити думку: у
42 роки Єва нарешті дозріла до
дітей і завагітніла! Попри цікавий стан акторка, якій у березні виповнилося 43, до останнього працювала — знімалася в кіно і для глянців,
відвідувала тусовки і фестивалі. Коли дізналася, що носить під серцем хлопчика, дуже
зраділа: «Я рада, що в мене хлопчик, бо гадаю, що світ потребує
більше хороших чоловіків». ■

❙ Єва Лонгорія.
■ ПОГОДА

Миргород: дощ, гроза. Уночi +18...+20, удень +24...+26.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +13...+15,
удень +18...+20.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +19...+21,
удень +23...+25.
21 червня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 24-26 градусiв, у Днiпрi бiля
Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощi, грози. Трускавець: уночi +10...+12, удень +16...+18. Моршин: уночi
+10...+12, удень +16...+18.

По горизонталі:
1. Відомий американський письменник, майстер детективу. 5. Один з
елементів бойового екіпірування воїна.
9. Груба вовняна тканина з характерними вузликами по полотні. 10. Дрібні хвилі від вітру на поверхні води. 11.
Один із промислових центрів Польщі. 12. Обласний центр, рідне місто
Анжеліки Рудницької, Юрка Журавля
і Олександра Ірванця. 13. Священна
книга мусульман. 14. Крупа, виготовлена з проса. 16. Український політик,
який символом своєї партії обрав вила.
18. Традиційний атрибут корейських
народних танців. 24. Воскоподібна
речовина, що високо цінується в парфумерії, яка стала причиною масового винищення кашалотів. 27. Творче
псевдо Леоніда Глібова як дитячого
письменника. 28. Поняття «голосно»
в музиці. 29. Звернення до священика у католицькій церкві. 30. Страва з
рубленого м’яса або м’якої картоплі з
начинкою, запечена у вигляді товстої
ковбаси. 31. Порода службових собак.
32. Американський пластун. 26. Ліва
притока Москви-ріки.
По вертикалі:
2. Африканська країна на узбережжі Червоного моря. 3. Книжка, яка
містить однотипні матеріали (задачі з
певного предмету, пісні, історичні документи тощо). 4. Неоднозначний натяк. 5. Старовинна ручна зброя, що
має форму молота, насадженого на

довгий держак. 6. Пристосування для
зручності верхової їзди. 7. Ніша в стіні
для ліжка. 8. У філософії — пізнавана дійсність, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї. 15.
Ліва рука у давніх русичів. 17. Американська співачка та актриса вірменського походження. 19. Самопроголошена Чеченська республіка. 20. Державна програма США, за якою вони в часи
Другої світової війни забезпечували
союзників боєприпасами, технікою,
продовольством і стратегічною сировиною. 21. Університетське студентське містечко. 22. Справжнє ім’я Іоана Павла ІІ. 23. Залізні прути на вікні,
один з символів в’язниці. 25. Духовний вчитель, легендарний засновник
однієї з трьох світових релігій, «просвітлений». 26. Стан надзвичайного
нервового збудження, коли людина
перестає контролювати себе. ■
Кросворд №64
від 15—16 червня

■ ПРИКОЛИ

23—24 червня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, дощi, грози. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +17...+19. Пiслязавтра температура вночi +10...+12, удень +20...+22.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №67

сонячно

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+8…+13
+15…+20
00…00
+8…+13
+17…+22

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

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

00…00
+8…+13
00…00
+16…+21
+8…+13
+18…+23

00…00
+13…+18
00…00
+21…+26
+8…+13
+18…+23

+17…+22
00…00
00…00
+27…+32
+14…+19
+21…+26

Південь +17…+22
00…00
Інформація
+27…+32
00…00
надана
+12…+17 Гідрометцентром
+21…+26
України.
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Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98
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Підходить чоловiк до бармена,
кричить, а потiм каже:
— «Екстремальний».
Бармен наливає коктейль, чоловiк випиває, знову кричить і йде.
Через деякий час ситуація повторюється. Інший чоловiк, що сидить
біля стійки, вирішив теж замовити
«Екстремальний».
Приготувався, випив і... нічого.
— Нормальний коктейль, а
чого той так кричав?
— Бо цей напiй коштує 500 доларів.
— А-а-а!
***

До одеського мільйонера звертається незнайомий молодик:
— Пане Рабиновичу, ми можемо заробити з вами одразу по 300
тисяч.
— Цікаво, і що ж це за справа?
— Ви, я чув, даєте за своєю
дочкою 600 тисяч.
— Ну?
— Так от, я беру її за півціни.
***
Як правильно зважуватися на
вагах: подивилася результат, заревіла, витерла сльози, заспокоїлася і тільки після цього акуратно поставила другу ногу!
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