Як партнер партнерові
Трамп
зустрівся
з Порошенком

«Ми — найпослідовніші
союзники України!»
Посол Литви Марюс Януконіс —
про співпрацю двох країн,
спільну історію та литовський
досвід у вирішенні мовного питання

» стор. 5

Христина Стуй: Олімпійська
медаль — мета кожного
спортсмена
Бронзова призерка літніх змагань у Лондоні2012 руйнує стереотип про те, що спринт
— це дисципліна темношкірих спортсменів

» стор. 13

П’ятниця— субота, 13—14 липня 2018 року

» стор. 14

№ 75 (5391)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,227 грн
1 € = 30,777 грн
1 рос. руб. = 0,422 грн

Цифра спотикання
БПП готовий відкликати свого кандидата,
аби питання про ЦВК таки було проголосоване

❙ За депутатами потрібен контроль і контроль.
❙ Фото з сайта volynmedia.com.

» стор.
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ІнФорУМ

«Ми вимагаємо припинити нав’язувати застосування законів Російської Федерації на
території окупованого Криму, а також прибрати практику примусового надання російського
громадянства мешканцям Криму в порушення міжнародного права».
Парламентська Ассамблея ОБСЄ

■ АЛЬТЕРНАТИВА

■ НА ФРОНТІ

Ляшко: Не дозволю дерти три
шкури з підприємців!

Ось куля пролетіла
і «ага»

Усі лічильники та інші засоби контролю мають встановлювати за
державний рахунок, переконаний Олег Ляшко

Окупанти обстрілюють не лише позиції
українських військ, а й житлові квартали
цивільних
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Олег Ляшко знає, як створити умови для розвитку підприємств, щоб в українців була робота і зарплата.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
НКРЕКП має створювати умови для розвитку малого
та середнього бізнесу, а не обтяжувати його. Про це з трибуни парламенту наголосив
Олег Ляшко. Політик звернувся до НКРЕКП з вимогою скасувати нещодавнє рішення, в
якому підприємців змушують
платити шалені гроші за модеми для передачі інформації про
використаний газ. «У Прилуках підприємців зобов’язують
за власний рахунок встановити модеми за 30—50 тисяч гривень, щоб через них передавати
інформацію про використаний
газ. У сьогоднішніх умовах кожен намагається вижити, створити робочі місця, дати зарплати людям, нагодувати своїх ді-

тей і свою сім’ю. НКРЕКП
замість створення умов для розвитку бізнесу, навпаки, накладає на нього обтяження. Людина, яка торгує в кіоску, має заплатити 30—50 тисяч за модем,
виготовити проектну документацію, щоб рахувати, скільки
газу вона споживає. Нехай НКРЕКП приходить і рахує, скільки людина споживає, або встановить за власний рахунок модем, лічильник, щоб не стягувати з людей три шкури»,
— наголосив лідер Радикальної партії.
Політик переконаний, що
вартість комунальних послуг можна знизити, збільшуючи обсяг видобутку корисних
копалин в Україні. «Ми бачимо всі можливості знизити
ціни на газ. Собівартість видо-

Ірина КИРПА
У Берліні парламентарії впливової
міжнародної організації прийняли резолюцію «Про тривале порушення прав людини та загальних свобод мешканців Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна)».
Парламентська асамблея ОБСЄ закликає РФ невідкладно та безумовно звільнити кримських активістів Олега Сенцова,
Олександра Кольченка, Олексія Чірнія,
Ремзі Меметова, Сейрана Салієва, Володимира Балуха та багатьох інших в’язнів
совісті, яких незаконно затримали та кинули до тюремних катівень за сфабрикованими кримінальними справами на замовлення окупаційної влади.
— Прийшов час покласти край усім
формам залякування, утисків, дискримінації та переслідування релігійних
громад у Криму, — йдеться в офіційному повідомленні ПА ОБСЄ. — Ми також
вимагаємо припинити ганебну практику примусу жителів Криму до служби в
російських збройних силах.
Документ підтверджує повагу до су-

бутку українського газу 1,5-2
тисячі гривень. У людей у хаті
він має коштувати максимум
4 тисячі гривень, але не 10 чи
11 тисяч. Замість підвищення
ціни на газ потрібно збільшити
обсяг видобутку власного газу,
торфу, вугілля, менше купувати імпортного вугілля, створювати робочі місця, платити зарплати нашим людям i запровадити енергомодернізацію, а
не субсидію, яка консервує бідність і залежність від зовнішніх постачальників. Енергомодернізація — це заміна вікон,
дверей, котелень i теплотрас за
рахунок державного бюджету.
Менше імпортного газу — більше нашого газу, нижчі тарифи.
Будуть менше грабувати людей
— буде сильна Україна», — підсумував Ляшко. ■

У районі операції Об’єднаних
сил 11 липня обстановка залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська майже
по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети
та стрілецьку зброю, йдеться у
зведенні прес-центру ООС.
У середу ворог 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. На Луганському напрямку біля Станиці Луганської
окупанти вчинили чергову провокацію на ділянці розведення
сторін, випустивши кілька черг
із великокаліберного кулемета
в бік наших позицій, чим уже
вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Також обстрiляли з
гранатометів захисникiв Кримського.
Значно активізувався ворог
на Світлодарському напрямку:
там iз непідконтрольних Україні територій сім разів відкривали прицільний, проте нетривалий вогонь із гранатометів,
великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї по позиціях
українських вояків. Вогневого
впливу зазнали захисники Новолуганського, Світлодарська
та Луганського.
На Донецькому та Маріупольському напрямках наші
бійці відзначили зниження активності ворога, порівнюючи

■ ПІДТРИМКА

І всі за одного
Парламентська асамблея ОБСЄ закликає Росію
негайно звільнити всіх політв’язнів
веренітету та територіальної цілісності
України, засуджує окупацію півострова Крим Росією, закликає припинити агресію проти України.
Міжнародні спостерігачі засудили
практику викорінення освіти українською мовою, а також обмеження та придушення культурних, релігійних та інших
проявів української ідентичності. Жителям Криму повинні повернути їх законне право отримувати освіту українською
та кримськотатарською мовами.
Окремим пунктом резолюції прописана необхідність невідкладного скасування рішення про оголошення Меджлісу
кримськотатарського народу екстреміст-

ською організацією та протизаконної заборони його діяльності. Рішення окупаційної влади Криму щодо заборони на
в’їзд до Криму керівників Меджлісу має
бути анульовано. З представників кримськотатарських громад повинні бути
зняті обмеження у питаннях збереження своїх представницьких органів, зокрема, Меджлісу та Курултаю.
Парламентська асамблея ОБСЄ закликає Російську Федерацію «припинити нав’язувати застосування законів
Російської Федерації на території окупованого Криму, а також прибрати практику примусового надання російського
громадянства мешканцям Криму в по-

з попередньою добою. Російські окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь із гранатометів, великокаліберних
кулеметів i стрілецької зброї
по захисниках Красногорівки,
Мар’їнки, Авдіївки, Талаківки
та Широкиного.
На жаль, у середу одного військовослужбовця було поранено. Зазнав кульового поранення й мирний житель під час обстрілу окупантами н.п. Красногорівка. За даними розвідки,
двоє окупантів дістали поранення.
Додамо, що нацгвардійці
спільно з представниками Нацполіції зі складу Об’єднаних
сил затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з так званою «ДНР», двох із них упіймала мобільна група гвардійців
на виїзді із селища Ольгінка Донецької області. Після перевірки документів за базою даних
Нацполіції було встановлено,
що цих громадян підозрюють у
співпраці з окупаційним режимом. Після цього їх одразу передали працівникам Нацполіції
за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260
Кримінального кодексу України («Створення не передбачених
законом воєнізованих або збройних формувань»).
Ще одного колаборанта гвардійці затримали та передали
співробітникам Національної
поліції на блокпосту поблизу
Маріуполя. ■

рушення міжнародного права». Насильницька депортація з Криму українських
громадян, які не мають російських паспортів, теж має бути припинена.
На вимогу депутатів ПАРЄ, окупаційна влада Криму зобов’язана надати
безперешкодний доступ для в`їзду до
Криму активістам міжнародних організацій, інститутів та незалежним експертам ОБСЄ, ООН та Ради Європи, які бажають відвідати Крим, дати вірну оцінку стану справ на півострові зі свободою слова та проінформувати про це всю
світову громадськість.
Незалежні журналісти, а також адвокати та правозахисники повинні отримати можливість висвітлювати ситуацію на півострові в безпечному режимі,
без страху потрапити під переслідування з боку спецслужб та ФСБ Росії.
ПА ОБСЄ вкотре закликає Російську Федерацію покласти край агресії проти України та повністю виконувати свої
зобов’язання, що випливають зі Статуту ООН, інших норм та принципів міжнародного права, а також зобов’язань у
рамках ОБСЄ. ■

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

Близько10 млрд. На 83 млн.

54 млн.

5 млн.

євро

на фінансування Дунайської
доларів
людей
гривень
транснаціональної програми виділив уряза останні чотири роки Україна отримала від ЄС, кон- збільшилося населення Землі впродовж Мін’юст відсудив у «Київенерго» Ахме- ду в рамках ратифікації відповідної угоди,
статує телеканал DW («Німецька хвиля»).
року, повідомив німецький фонд «Насе- това, заявила заступник міністра юстиції за словами міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка.
лення Землі» (DSW).
Світлана Глущенко.

191,1 тис.

осіб

— такою є державна квота на навчання
у вишах із нового навчального року,
встановлена Кабміном, інформує сайт
КМУ.
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■ ДАХ

■ ВІДЛУННЯ

Хата для солдата

«Молотом»
по головах

Розпочинається масштабне будівництво
житла для військових
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
За повідомленням пресцентру Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України,
на Тернопільщині розпочинається наймасштабніше в
історії нашої держави будівництво житлових комплексів для військовослужбовців Збройних сил України.
Зокрема, проектом передбачено зведення в області семи казарм покращеного планування для 875 військовослужбовців-контрактників. Дві з них будуть у
Тернополі, решта — в райцентрах Теребовля та Чортків. За попередніми підрахунками, будівництво однієї
такої казарми покращеного
планування обійдеться дер-

жавному бюджету в середньому близько 15 мільйонів
гривень. А загалом на реалізацію будівництва в області має бути виділено 104,9
мільйона гривень.
Відповідні тендери проведено через електронну систему закупівель ProZorro,
проектно-кошторисну
та
тендерну документацію розміщено на офіційному сайті Міністерства оборони. За
словами заступника начальника управління — головного інженера Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління
полковника Василя Стеціва,
у військових містечках Тернополя, Теребовлі та Чорткова генпідрядники вже
приступили до виконання
робіт. А вселитися в нові казарми, згідно iз вказаними в

Життю військових, які
постраждали від вибуху
міномета на полігоні,
нічого не загрожує
❙ Гуртожитки для військових заплановано по всій Україні.
документації датами, військові-контрактники мають у
першому півріччі 2019 року.
В кожній будівлі передбачено два поверхи на 125 ліжко-місць, на кожному поверсі розміщуватиметься
шість житлових блок-секцій
i кухня. На першому поверсi
також передбачено пральню
з сушарнею. Кожна блоксекція матиме площу 54,5
квадратних метра, розрахована на 10 ліжко-місць і
складається з двох житло-

вих кімнат по 20 квадратних
метрів кожна, душової та туалету.
Усього таких сучасних
казарм-гуртожитків у регіонах України запланували збудувати 184 (із розрахунку на 23 тисячі осіб).
Проект реалізовують за дорученням Президента України. До моніторингу за
якістю та термінами виконання робіт долучиться
команда волонтерів i ветеранів АТО. ■

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Тимкова вольниця
Біологи випустили на волю пару бабаків, які народилися
і виросли під наглядом університетських науковців
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Ландшафтний парк «Великобурлуцький степ» поповнився двома новими мешканцями. Днями біологи
Харківського національного університету імені Каразіна випустили на
волю бабака Тимка та його дружину,
спорудивши для них степову домівку.
Обидва гризуни народилися на
біологічній станції в селі Гайдари
Зміївського району і жодного дня
не жили в природних умовах. Біологи сподіваються, що воля піде
їм на користь i ті зможуть принести потомство. «Ми порадилися й
вирішили випустити саме молодих
тварин, — каже старший науковий
співробітник біофаку ХНУ Володимир Ронкін. — Для більш дорослих
вільне життя може стати стресом.
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На одну мільйонерку в
Україні стало більше. Пощастило домогосподарці з Умані Ірині Здіорук.
Вона виграла омріяний
мільйон гривень, придбавши лотерейний квиток
у кіоску «Лото-забави».
Жінка зізнається, що
купує лотерейні білети 10
років поспіль, але такий
виграш їй дістався вперше. Хоча в її родині вже
були лотерейні щасливчики. Раніше її тато вигравав побутову техніку. І

А цій парі свобода піде лише на користь».
«Великобурлуцький степ» отримав статус ландшафтного парку саме
з метою збереження природної популяції бабаків. Але, оскільки місцеві
сільськогосподарські підприємства
та фермерські господарства перестали випасати худобу в полі, чисельність цих симпатичних тваринок різко скоротилася. Рiч у тiм, що
цей вид гризунів не виживає в степу, де росте висока трава. Відсутність пасовищ призводить до їхньої
загибелі. А відтак, програма збереження бабаків, що діє при Харківському університеті, — єдиний спосіб
не втратити степових мешканців назавжди.
Пару «першопрохідців» випустили на волю поблизу села, жителі
якого ще випасають худобу в степу.
«Там, де корови, вівці, коні — ба-

❙ З університету — на волю.
бак житиме, — повідомив завідуючий кафедрою зоології та екології
університету професор Віктор Токарський. — Заберіть одну природну
ланку, і все порушиться. Скажімо,
тут радгосп перевів корів на стійлове утримання, і за чотири роки ми
втратили тварин».
Певний час біологи підгодовуватимуть своїх підопічних, але сподіваються, що ті швидко приживуться
на волі й далі самостійно добуватимуть корм. Півтораметрова домівка,
вирита в степу науковцями та студентами, теж невдовзі розшириться завдяки вертикальним виходам,
які повинні обладнати самі господарі. Принаймні така надія є. ■

■ ОВВА!

Фарт у спадок
Жителька Умані виграла в лотерею
мільйон гривень, а раніше неодноразово
різні призи вигравав її батько
після того завжди переконував доньку, що їй
обов’язково пощастить.
Як пригадує донька Ірини Ольга, того дня
вона збиралася на робо-

ту і дивилася «Лото-забаву». Там повідомили,
що якась бабуся із внучкою виграли три мільйони. Ольга тоді ще подумала, мовляв, хоч би з

наших хтось виграв. А
коли вийшла з дому, подзвонив батько і сказав:
«Доню, уявляєш, ми виграли мільйон гривень!».
У цій сім’ї кажуть, що
свій виграш планують витратити на ремонт оселі та
подорож усією родиною.
Окрім цього, не відмовилися від запропонованої
оператором державних лотерей програми «Два дні з
життя мільйонера».
«Потрібно йти до своєї
мети і не здаватися. І буде
вам успіх», — підсумовує
щаслива уманчанка Ірина
Здіорук. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Постраждалі під час навчань на
полігоні в Рівненській області військовослужбовці ЗСУ перебувають
у госпіталі — загрози їхньому життю немає (стан поранених лікарі
оцінюють як задовільний, хлопці при свідомості та пам’яті), а ось
чи зможуть продовжувати службу
в армії — поки-що невідомо.
Таку інформацію надав головний хірург Військово-медичного
клінічного центру Західного регіону Іван Богдан. «Уже сьогодні
всі троє будуть переведені для продовження лікування у відділення.
Один із поранених учора вже самостійно ходив, сьогодні самостійно
пересуватимуться ще двоє. Нам
удалося одному військовослужбовцеві зберегти чотири пальці, і
це завдяки фаховій медичній допомозі після поранення. Наступного тижня плануються ще операції. Видалятимемо вогнепальні осколки, в одного військового вони
у м’яких тканинах, у двох — у головному мозку, і ці операції дуже
складні», — повідомив напередодні лікар.
Нагадаємо, що трагедія сталася
6 липня близько 6-ї години ранку:
під час навчань відбувся розрив міномета. Тоді одразу на місці загинули троє військових, які перебували поряд із ним, а ще дев’ять —
отримали поранення. Одразу після інциденту Президент України
Петро Порошенко наказав негайно припинити використання міномета «Молот» як на передовій, так
і на українських полігонах, допоки не будуть встановлені причини
його вибуху. Наразі на Рівненському полігоні проводяться слідчі експерименти, опрацьовують версії
причин трагедії.
Нагадаємо, що це вже не перший трагічний інцидент міномета
М120-15 «Молот», вартість якого
сягає майже півмільйона гривень.
Це міномет калібру 120 мм українського виробництва (ПАТ Завод «Маяк», що в Києві), розроблений на основі радянського міномета 2Б11. Виробництво міномета налагодили у стислі терміни, і
перші поставки до ЗСУ відбулися
на початку 2016 року.
Інциденти траплялися: у липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області загинув один військовослужбовець, у листопаді того ж року через розрив міни в каналі «Молота»
загинули два бійці «Айдару», в березні 2017 року від вибуху цього
міномета під Авдіївкою загинуло
троє бійців.
То чи варто чекати наступної
трагедії та жертв через вибух недолугого «Молота», чи врешті почати щось із ним робити: зняти з
озброєння чи вдосконалити? ■

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

118

маршрутів

На 40

24

На 23%

На 6%

петицій
загальнонаціональним каналам
зросла ціна
виросли гривпродовжено цифрові ліцензії на
неві депозити
громадського транспорту збивідповів Порошенко
за рік на
рається закрити столична влада, написав впродовж трьох років роботи сервісу електронних сім років. Відповідне рішення ухвалила на літні продукти, за даними аналітиків в країні, підрахували у Національному
у Facebook депутат Київської міської ради Олек- петицій на сайті адміністрації Президента України, останньому засіданні Нацрада України з пи- Української аграрної конфедерації. банку України.
передає «РБК-Україна».
сандр Пабат.
тань телебачення і радіомовлення.
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■ ПАРЛАМЕНТ

■ ЗАПАХЛО СМАЖЕНИМ

Цифра
спотикання

Батіг для депутатів

БПП готовий відкликати свого
кандидата, аби питання про ЦВК
таки було проголосоване
Ліна КУШНІР
Передостанній день роботи в сесійній залі розпочався досить результативно. Учора народні депутати продовжили роботу над проектом закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти
(№5435), і в підсумку схвалили його. Законом передбачено створення єдиного консультативного
координаційного органу, який узгодить єдиний
реєстр зниклих під час війни на Донбасі, та перейматиметься їх розшуком.
Далі депутати ратифікували Угоду між Україною та Королівством Нідерланди про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів,
пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року. Цей документ визначає порядок співпраці в розслідуванні
та притягненні до відповідальності винних у збитті літака. «Що дає ратифікація цієї угоди? Те, що
Путін нарешті сяде на лаву підсудних, — пояснила депутат від «Самопомочі» Олена Сотник. — І не
тільки за триста людей, які летіли в збитому над
Донбасом «Боїнгу», а й за тих, хто загинув під час
збройного конфлікту на Донбасі. Це ще один крок
до визнання Росії державою-терористом. І якщо
це станеться, Росія опиниться в міжнародній ізоляції».
А от подальша робота над внесенням змін до
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
у зв’язку з прийняттям Закону про Вищий антикорупційний суд (законопроект №7441) затягнулася надовго. Більшість поправок були відхилені.
А до самого голосування на момент верстки номера справа так і не дійшла. «Шахраї і шулери! Законопроект про апеляції Антикорупційного суду
перетворює на інструмент знищення Громадської
ради доброчесності!» — емоційно написав із цього приводу у «Фейсбуці» народний депутат Леонід
Ємець.
Через затягування розгляду попереднього питання так і не було зрозуміло, чи дійде справа до
«десерту» — оновлення складу Центральної виборчої комісії. За словами очільника фракції БПП
Артура Герасимова, таки вдалося добитися, аби це
питання внесли в порядок денний на четвер. Під час
перерви о 12.00 Голова Верховної Ради Андрій Парубій зібрав усіх лідерів фракцій, щоб продовжити консультації із цього приводу. «Позиція фракції партії «Блок Петра Порошенка» залишається
незмінною: питання оновлення ЦВК ми вважаємо одним із ключових на цьому пленарному тижні, — сказав Герасимов журналістам у кулуарах
парламенту. — Ми чули застереження щодо кількості кандидатур у поданні. Фракція БПП готова
відкликати одну зі своїх кандидатур для того, щоб
вирішити це питання. Також ми чули застереження від наших колег із фракції «Народний фронт»
про необхідність виконання резолюції ПАРЄ відносно необхідності представлення в ЦВК представника однієї з фракцій, якої наразі немає в поданні.
Ми звертаємося до наших колег по коаліції також
відкликати одну зі своїх кандидатур для того, щоб
вирішити і це питання».
«Є 13 вакантних місць і 14 кандидатів. Практично всі малі фракції і депутатські групи, в першу
чергу опозиційні, побоюються, що когось із них можуть «кинути», — зазначив в ефірі «Прямого» канала політолог Володимир Фесенко. — Або «кинути» можуть кількох депутатів і дисбаланс у складі
ЦВК може підірвати легітимність цього органу.
Це було б найгірше перед початком президентських виборів. Доведеться шукати якийсь компроміс, інакше ця ситуація залишиться заблокованою до початку наступної парламентської сесії».
Водночас експерт не впевнений, що вдасться оновити ЦВК до завершення нинішньої парламентської сесії. «А от на початку наступної — доведеться.
Припускаю, що наші закордонні друзі будуть наполегливо радити керівництву країни та парламенту
знайти такий компроміс. А коли вони починають
наполегливо радити, як правило, такий компроміс
знаходиться», — додав Фесенко.
Сьогодні робота Верховної Ради в сесійній залі
розпочнеться з години запитань до уряду. Отже,
на ухвалення рішень, на які так чекає український народ, у депутатів залишиться ще менше
часу... ■

Немає підстав для дострокових виборів до ВР, стверджує спікер Парубій,
ніби саме від нього залежить це питання
Інна СТЕПАНЧУК

Останні два тижні роботи Верховної Ради знову
поставили під сумнів можливість парламенту ефективно виконувати свої обов’язки в цьому складі.
Народні депутати так і не спромоглися минулого
тижня оновити склад ЦВК, а суперечка довкола цього питання спричинила в парламенті чергову кризу: Блок Петра Порошенка відмовився розглядати
будь-які інші питання, поки не буде проголосовано
новий склад Центрвиборчкому. Тому деякі питання
ухвалювали вже без участі «порошенківців».

Про Міністерство
ветеранів і зняття
недоторканності забули
І якщо до питання
оновлення складу ЦВК
учора, фактично в останній повноцінний сесійний
день перед канікулами,
депутати планували знову
повернутися, то вже на початку останнього сесійного тижня було зрозуміло,
що за бортом їхньої уваги
залишиться низка інших
важливих законопроектів. Наприклад, так і не
дійшла справа до розгляду головної передвиборчої
обіцянки про зняття депутатської недоторканності.
Мабуть, відпочивати депутати все ж прагнуть недоторканними. Втім, може,
це й не останнє «недоторканне» літо, адже бажання серйозно розглядати
це питання у депутатів
немає. «Дивуюся, чому
фракції опозиції, які три
місяці тероризували Київ
наметовим містечком iз
вимогою зняття недорканності з депутатів, забули
про цю свою «принципову» вимогу, — зазначила
заступник Голови ВР Ірина Геращенко. — Я вважаю, навпаки, зараз, після рішення КС, варто педалювати це питання...»
Втім дивується не тільки
пані Геращенко. Виборці
здивовані теж.
Не зроблено й важливого кроку в питанні створення Міністерства ветеранів. «Уже понад чотири місяці, а точніше з 27
лютого 2018 року, Кабмін
цілковито ігнорує постанову Верховної Ради щодо
створення Міністерства у
справах ветеранів, — написав на своїй сторінці
у «Фейсбуці» народний
депутат БПП Олександр
Третьяков. — За цей час
не було проведено жодної наради щодо створення міністерства та жодної
консультації уряду з профільним комітетом та проектним офісом. Отже, заплановані строки (зараз
триває останній пленарний тиждень цієї сесії,
наступна сесія буде аж у
вересні) майже зірвані.
Якщо і надалі буде саботуватися процес створення
Міністерства у справах ветеранів, я, як відповідальна людина, не бачу сенсу
в існуванні цієї коаліції та
своїй участі в ній. Бо поставлено під загрозу реалізацію важливого для країни завдання — створен-

ня дієвої системи захисту
прав та інтересів українських ветеранів, в тому числі тих, які проливали і зараз проливають свою кров
на сході». Народний депутат додав: «Мені вже зрозуміло, що не тільки уряд,
а й деякі парламентські
сили свідомо гальмують
процес. Очевидно, через
певні політичні інтереси,
до яких ветерани та їхні
життєві потреби жодним
чином не належать».

Парубій бачить «великий
потенціал»
Ось на цьому тлі й виникло питання подальшої роботоспроможності
ВР та вже вкотре заговорили про можливі дочасні парламентські вибори.
Єдиний, хто якимось дивом зумів розгледіти «великий потенціал» нинішнього скликання парламенту, — це Голова ВР
Андрій Парубій. «Незважаючи на всі складнощі,
я вважаю, що в цієї Верховної Ради є великий
потенціал», — зазначив
він. І додав: «Немає жодних підстав для дострокових [парламентських] виборів. Я це вже неодноразово говорив і ще раз повторюю. Для цього мають
бути передбачені Конституцією обставини. Але
навіть поза Конституцією
має бути елементарна здорова логіка. Український
парламент ухвалює найскладніші та найвідповідальніші закони — про
антикорупційний
суд,
про національну безпеку.
Багато хто говорить, що в
українському парламенті
дуже слабка коаліція, але
ж ми ухвалюємо складні рішення. Тільки цього
вівторка (3 липня. — Авт.)
парламент ухвалив 12 рішень, із них — вісім законів. Парламенти інших
країн за кілька тижнів можуть не ухвалити стільки
рішень». Але кількість ще
не означає якість. Скажімо, на вчорашнє засідання парламенту було винесено, згідно з розкладом, оприлюдненим на
сайті ВР, понад 70 (!) питань. Зрозуміло, що повноцінно розглянути таку
кількість законопроектів
навіть для парламенту з
«великим потенціалом»
— нереальне завдання.
Водночас український
політик і дипломат Роман
Безсмертний в ефірі телеканала ZIK зауважив,

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
що чим ближче до закінчення повноважень Президента, тим емоційніші
будуть дискусії щодо розпуску парламенту. «Але, з
моєї точки зору, це лише
дискусії. Адже від нинішньої розстановки сил і
від нинішньої продуктивності Верховної Ради
виграє в першу чергу Президент, а в другу — уряд.
Тому розмови будуть розмовами, але я переконаний, що на таке рішення
Президент не наважиться», — заявив він. Роман
Безсмертний додав, що
Президент не розпускатиме парламент, бо повністю контролює ситуацію.
«Нинішній стан справ
навколо обрання членів
ЦВК та інші дискусії, які
велися, показують, що
Президент через велику
фракцію БПП контролює
ситуацію. Відтак я не бачу
його інтересу в нинішній
ситуації приймати рішення щодо розпуску парламенту. Тим більше, про
це свідчить дискусія щодо
коаліції. То вона є, то її немає. Очевидно, що Президент у праві сам приймати рішення, — каже Безсмертний. І додає: «Тому я
вважаю, що нинішні розмови щодо розпуску Верховної Ради — тактичний
інструмент тиску на опозиційні сили і на певних
політиків парламенту та
поза ним».
«Я припускаю, що такі
розмови — це своєрідний
батіг для депутатів, щоб
вони були більш слухняні, — сказав у свою чергу ZIKу народний депутат
від БПП Геннадій Ткачук.
— Адже потрібно усвідом-

лювати, що кожні перевибори для депутатів-мажоритарників — це велика затратна частина. Тоді
як для депутатів-партійців — ще більш затратна. Відтак усі розуміють,
що йти на перевибори за
рік до чергових виборів
— це нераціонально з фінансового погляду. Як би
цинічно це не звучало».
«Коли йдеться про ризикові гроші, то це є достатньо лукавою історією.
Тому що ці кошти будуть
витрачені якщо не цієї
осені, то наступної, і ніякої економії не відбудеться, — переконаний народний депутат Олександр
Бригинець (БПП). — Рiч
у тiм, що на позачергові
чи чергові вибори гроші
все одно виділять». Інша
справа, що ні в кого справді немає бажання іти на
ці перевибори. «Четвергове голосування у Верховній Раді (від 5 липня,
коли ухвалювали закони навіть після демаршу
БПП. — Авт.) показало
те, що ніхто в парламенті,
включаючи тих, хто голосно кричить, що треба
розпускати парламент та
проводити дострокові вибори, насправді цього не
хоче — ані «Батьківщина», яка виступала з цією
ідеєю, ані «Опозиційний
блок», — додав Олександр
Бригинець.
Єдиний, хто хоче перевиборів, — це народ України. Бо чи потрібна така
Верховна Рада, яка навіть
не здатна подбати про захисників України і створити Міністерство у справах ветеранів, на яке останні так чекають? ■
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■ САМІТИ

Затяжна родинна сварка
«Тато» Трамп посварився з «мамою» Меркель і дав
прочухана «дітям»
Ігор ВІТОВИЧ

Президент США Дональд Трамп
уперше брав участь у самітах
НАТО, які зазвичай відбуваються раз на два роки, тому європейські партнери по Альянсу з
побоюванням очікували його
заяв у Брюсселі 11-12 липня. Адже Трамп вже уславився
своєю схильністю до рішучих
кроків, коли йдеться про кардинальні для інтересів США питання. Побоювання виявилися
небезпідставними.

Попри розбіжності спільну
декларацію ухвалили
Саміт розпочався з гострого обміну звинуваченнями між
Трампом та канцлером ФРН
Ангелою Меркель. Він звинуватив Німеччину у «неприйнятній» енергетичній співпраці з Росією: «Німеччина повністю контролюється Росією, оскільки отримує від 60% до 70%
енергоресурсів iз Росії та новий
трубопровід («Північний потік2». — Ред.). Трамп розкритикував Німеччину за те що вона
імпортує газ iз Росії у той час,
як США платять мільярди доларів, аби захистити Німеччину
від Росії. І Трамп має рацію. За
оцінками Євростату, Німеччина імпортує 50-75% газу з Росії,
а решту — переважно з Норвегії. Частина додаткового газу,
ймовірно, надійде з Росії внаслідок будівництва нового газопроводу під Балтійським морем
«Північний потік-2», про який і
згадав пан Трамп. Він зазначив,
що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залучений
до керівництва цим проектом.
Американський президент
також різко розкритикував у

❙ Петро Порошенко з Генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом.
Брюсселі європейських союзників НАТО. Звинуватив їх,
що вони не витрачають достатньо коштів на спільну оборону і
покладають увесь тягар на Сполучені Штати. Слова президента США про різницю у видатках на оборону відповідають
дійсності. За даними НАТО, Вашингтон виділяє на ці потреби
близько 3,5 відсотка ВВП, Німеччина — 1,24 відсотка.
Задля позитивного прикладу він навів Польщу, яка не бажає бути заручником Москви та
входить до п’ятірки країн, що
виконують свої зобов’язання
перед НАТО. «Німеччина може
без зволікань збільшити витрати на оборону, натомість вона
платить мільярди доларів Росії,
а ми мусимо її захищати», —
наголосив президент США Дональд Трамп. «Німеччина — це
заручниця Росії; вона позбулася вугільних і атомних електростанцій, вона приймає величезну кількість нафти та газу з
Росії. Це те, на що треба звернути увагу», — наголосив він.
«Сумно, коли Німеччина підписує великі нафтогазові кон-

тракти з Росією, хоча вона повинна бути проти Росії..., збільшуючи її скарбницю на мільярди доларів», — цілком слушно
нарікав у Брюсселі Трамп.
Канцлер Німеччини відповіла на ці звинувачення, що
її країна приймає власні, незалежні рішення: «Я пам’ятаю,
що частина Німеччини була під
російським контролем, і я дуже
щаслива, що сьогодні ми всі
об’єднані у Федеративну Республіку Німеччина і вільні. Тому ми
можемо сказати, що реалізуємо власну політику і приймаємо власні рішення». Очільниця
німецького уряду наголосила,
що хоч її країна не виділяє двох
відсотків ВВП на оборону, проте має чималий внесок у НАТО.
Німеччина є другою з огляду на
кількість військових з країни,
яка бере участь в операціях Альянсу, зокрема в Афганістані, зазначила Меркель.
Після таких перепалок у перший день саміту відбулася особиста зустріч Трампа і Меркель,
якою обоє ніби залишилися задоволеними. Тож у підсумку 29
лідерам Альянсу вдалося ухва-

лити спільну декларацію. В ній
вони підтвердили відданість
ключовому принципу, що напад
на одну з них означатиме напад
на всіх. Ледь не найбільшу увагу в декларації приділено Росії,
«агресивні дії якої, включно
з погрозою та використанням
сили для досягнення політичних цілей, кидають виклик Альянсу, а також підривають євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок».
Також у декларації саміту
всі країни Альянсу засудили
анексію РФ українського Криму та закликали Росію вивести
війська, розміщені, зокрема, на
території України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що анексія Криму була однією з головних причин зміцнення країнами НАТО
своєї колективної оборони та
збільшення військової присутності у Балтiї, Польщі та регіоні
Чорного моря.

Для України «двері відчинені»
Учорашній день саміту був
присвячений Україні, Грузії
та Афганістану. Лідери країн
НАТО зустрілися з президентами України та Грузії. Перед цим
Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав Петра Порошенка не сповільнювати темп реформ. Оскільки довготривалою
метою України є приєднання до
НАТО, то зараз їй слід зосередитися на реформах, наголосив
пан Столтенберг. Президент України Петро Порошенко назвав
важливим запевнення НАТО
у збереженні «відчинених дверей» для України і Грузії. Він
вважає, що це «чітке визнання
прогресу України на шляху реформ і наближення до стандартів Альянсу». «Вітаю рішення
Брюссельського саміту НАТО
щодо зміцнення партнерства з
Україною та наших незаперечних перспектив», — написав
Порошенко у «Фейсбуці».
Водночас графік учорашнього дня саміту був зламаний.
Трамп на закритому засіданні
ще раз розкритикував країничлени НАТО за недостатнє фі-
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нансування витрат на оборону.
Він попросив залишити залу засідань представників Грузії та
України, які не є членами Альянсу, а далі відчитав партнерів
по організації. Він погрожував
виходом США зі складу Альянсу, проте потім змінив гнів на
милість і пообіцяв залишитись.
А далі скасував низку запланованих двосторонніх зустрічей, а
саме з лідерами Грузії, Румунії
та Азербайджану...

Трамп зустрівся з Порошенком
Попри скасування більшості
двосторонніх зустрічей переговори американського президента з українським колегою Петром Порошенком таки відбулися. Зустріч тривала близько 20
хвилин. Як повідомив на своїй
сторінці у «Фейсбуці» політичний аналітик Павло Нусс,
під час зустрічі президенти обговорили, окрім усього іншого, політико-оборонні відносини між Україною і США, а також стратегію США на майбутній зустрічі Трампа з Путіним.
«Зустріч Трампа з Порошенком, в першу чергу, свідчить
про те, що Сполучені Штати
Америки й Україна є стратегічними партнерами, і це партнерство та спільні цінності не
можуть нівелюватися в інтересах Москви», — зазначив Нусс.
Офіційних подробиць цієї зустрічі на момент верстки номера
ще не було. ■

■ ДО РЕЧІ
У перший день саміту Македонію офіційно запросили до вступу
в НАТО. Країна чекала на це 10 років.
Тепер вступ став можливим завдяки
домовленості з Грецією про зміну назви країни на Північна Македонія. За
найоптимістичнішими прогнозами,
Македонія може стати членом НАТО
у 2020 році. Інші три балканські країни -— Сербія, Боснія і Герцеговина
та Косово — залишаються в черзі на
вступ до Альянсу. Генсек НАТО Єнс
Столтенберг підтвердив, що й Грузія
в майбутньому також стане членом
НАТО.

■ ОГОЛОШЕННЯ

Seeking
Experts on
TRIZ —
Шукаємо експертів з TRIZ
A global company with an
emphasis on social good seeks
both software developers
with Java experience and also
engineers with experience
with TRIZ — теория решения изобретательских
задач, teoriya
resheniya
izobretatelskikh zadatch,
literally: «theory of the
resolution of inventionrelated tasks»). If anyone
has experience with TRIZ we
would be interested in meeting
briefly over coffee in Kyiv
sometime between July 14th
and July 21st. It may lead to
an opportunity to participate
in a part-time project. Please
contactcareers@ideation.com
and put JAVA or TRIZ in the
subject line. If you wish you
may provide more detailed
information on interests by
completing a private personal
profile at www.ideation.com
(Use discount code UKRA and
there is no charge).

ENGINEERS SOUGHT FOR WORK IN KYIV
(some overseas positions may also be available)
Шукаємо ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ РОБОТИ В КИЄВІ
A global company with an emphasis on social
good seeks engineers to join a multidisciplinary
team in the following disciplines: Mechanical
Engineer (Automotive / Robotics), Software/
Electrical Engineer (Automotive / Robotics),
Software/Electrical Engineer (Automotive /
Robotics), System Administrator (Automotive
/ Robotics), Software Engineer (FPGA), Lead
Software Programmer (API), Technical/
Mechanical Engineer (Games / Education),
Engineer (Physics).
Please apply to careers@ideation.com and
include a cover letter (with contact information
such as phone number) and resume in English
and state which position/s you are applying
for. We will be interviewing in Kyiv between
July 15th and July 22nd.If you wish you
may provide more detailed information on
interests by completing a private personal
profile atwww.ideation.com (Use discount
code UKRA and there is no charge). Further
details are below:
Mechanical
Engineer
(Automotive
/ Robotics) Requirements: • Degree in
Mechanical Engineering or related discipline
• Minimum 3 years of design experience,
preferably in Automotive/Robotics products
• Hands-on experience in GPS, LIDAR,
Navigation Software • Proactive, selfinitiative and creative with good interpersonal
skills • Proficiency in English
Software
/
Electrical
Engineer

(Automotive / Robotics). Requirements: •
Degree or above in Electrical and Electronics
Engineering or Computer Science/Engineering
orequivalent • 3+ years experience in
electronics/manufacturing industry • Sound
knowledge of International product safety
requirements • Hands-on experience in GPS,
LIDAR, Navigation Software • Hands-on
experience in Logistics Planning, Logistics
Routing Software • Excellent communication,
coordination and time management skills •
Proficiency in English
System Administrator (Automotive /
Robotics) Requirements: • Diploma or above
in computer science or other related subjects
• ITIL Foundation is a merit • Minimum 3
years’ experience in system administration •
Demonstrated ability to lead with integrity,
promote teamwork • Sound knowledge
of CRM, Call Centre, Command Centre •
Excellent communication, coordination and
time management skills • Proficiency in
English
Software Engineer (FPGA) Requirements:
• Bachelor degree of electronic engineering or
computer science or related discipline • 5 years
or above in systems integration development
of IoT sensors and embedded system, with
assembly language, C language and C++
• Experience in software development of
Artificial Intelligence platform • Familiar
with open source platform is preferable •

Possess good communication skill, be a selfdriver and teamwork player • Proficiency in
English
Lead Software Programmer (API)
Requirements: • Degree holder or above
in IT disciplines • Minimum 3 years of
post-graduate IT project implementation
experience • Experience in web based
application development • Solid experience
in implementing systems using Java/.Net,
ASPX/JSP/PHP, HTML/HTML5, CSS,
Javascript, XML, SQL, etc. • A good team
player, hardworking, self-motivated and able
to work independently • High enthusiastic in
various IT technologies • Good in presentation
and problem-solving skills • Proficiency in
English
Technical / Mechanical Engineer (Games
/ Education) Requirements: • Degree in
Mechanical Engineering or related disciplines
• At least 3 years’ experience in product
structure design and development • Experience
in developing gaming, entertainment and
video production relevant products is an
advantage. • Good knowledge in conception
and development of VR / AR experience centre
and productions • Solid experience in 2D & 3 D
Drawing • Good in presentation and problemsolving skills • Proficiency in English
Engineer (Physics) Requirements: • HD/
Degree holder in Physics / Engineering or any
equivalent discipline • Min 3 years’ relevant
experience in new energy and electrical vehicle
is an advantage • Strong communication and
customer service skills • Mature, proactive,
and presentable • Be analytical, detailoriented with excellent troubleshooting and
problem solving skills • Proficiency in MS
office • Proficiency in English.
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УТ-1

06.00, 9.50 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»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні
культури»
12.00 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, 22.45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Честь професії
19.55 Д/ф «Неповторна
природа»
20.25 Посттравматичний
синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Як працюють
машини»
23.50, 4.05 #МузLove з Любою
Морозовою
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
НТН
06.50 Х/ф «Сімнадцятий
трансатлантичний»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Двійник»
10.35 Судіть самі
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
12.50 Щоденник ЧС з
футболу FIFA 2018
13.20, 3.30 Речовий доказ
15.55, 16.55, 19.30 Легенди
карного розшуку
20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.45 Випадковий свідок
04.45 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Трипілля. Забута
цивілізація Старої
Європи»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Візитки Полтавщини
08.05 Українська читанка.
Петро Мідянка
08.15 Зоя Звиняцьківська
«Соня Делоне. У
пошуках універсального
дизайну»
08.45 Документальний
серіал «Бюджетний
відпочинок». Валенсія

КАНАЛ «1+1»
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, 10.55 Одруження
наосліп
12.15, 14.00, 15.25 Міняю
жінку
16.50 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 21.20 Мелодрама
«Хазяйка»
22.20, 23.00, 4.45 Комедія
«Недотуркані»
23.25, 00.00, 2.05 Комедія
«Байки Мітяя»
00.15 Комедія «100 мільйонів
євро»

16 липня
ІНТЕР
03.15, 3.25 Орел і решка.
Шопінг
04.30 Удачний проект
05.15, 4.50 Top Shop
05.45 М/ф
06.10, 23.45 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
11.50, 12.25 Х/ф «Весілля
в Малинівці»
14.15 Х/ф «Якщо йдеш, то
йди»
16.00 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 4.05 Стосується
кожного
20.00, 2.45, 5.20 Подробиці
20.40 Т/с «Анна Герман»
00.40 Х/ф «Візьми мене
штурмом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.10 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, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів-3:
книга мертвих»
01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.25 Зона ночі
04.20 Абзац
06.15 М/с «Хай живе король
Джуліан»
09.00 Х/ф «Чоловіки за
роботою»
11.00 Х/ф «Тупий і ще
тупіший»
13.10 Х/ф «Тупий і ще
тупіший-2»
15.20 Х/ф «Ніккі, дияволмолодший»
17.10 Х/ф «Пустун»
19.00 Ревізор
21.20 Пристрасті за ревізором
23.30 Т/с «Клініка»
01.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайні
новини
06.25 Факти тижня.
100 хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.15, 4.30 Факти
09.15 Спорт
09.25 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
13.30, 16.20 Х/ф «Зелений
шершень»
16.30 Х/ф «Еквілібріум»

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси

5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15

суспільно-політичних

22.00 «За Чай.com»

подій

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

09.05 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Олександр Ірванець
09.25 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
11.00 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом.
11.10 Київський академічний
Молодий театр. Фрідріх
Шиллер. «Підступність
і кохання»
13.25 Документальна
програма
«Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
14.00 Перемоги України.
Скіфія. Царство
курганів
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.
Юрій Андрухович
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп
17.30 Як дивитися кіно
18.00 Інформаційна година
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
23.50 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні «Джанні Скіккі»

00.50 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом.
01.00 Київський академічний
Молодий театр. Фрідріх
Шиллер. «Підступність
і кохання»
03.25 Авторський проект
«Ledy Opera». Концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
05.30 #МузLove з Любою
Морозовою
СТБ
05.55 За живе!
07.05 Х/ф «Не підганяй
кохання»
09.20 Х/ф «Навчаю гри на
гітарі»
13.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Хата на тата
22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»
01.55 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«РепортеР». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки

день

02.10 Нові Герої Донбасу

17.10, 18.20, 19.40

03.15 Кіно з Я. Соколовою

Інформаційний вечір
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.20 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.25, 18.15 Спецкор
10.05, 18.50 ДжеДАІ
10.45 Т/с «Опер
за викликом-2»
14.35 Х/ф «Політ Фенікса»
16.45 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-4»
23.10 Х/ф «Придорожній
заклад-2: останній
виклик»
00.55 Т/с «Моссад»
03.10 Облом.UA
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.05,
14.10, 15.30, 17.45,
20.05, 22.30 Топ-матч
06.10 «Сталь» — «Верес».
ЧУ
08.10 «Ювентус» — «Реал».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
10.15 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
12.20 «Олімпіакос» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
14.35, 3.00 Огляд матчів. ЛЄ
УЄФА
15.55 «Істанбул» —
«Севілья». Плей-оф.
ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар» —
«Брондбю. Контрольна
гра
20.35 «Наполі» — «Шахтар».
ЛЧ УЄФА
22.45 «Арсенал» — «Челсі».
ЧА
00.35 Огляд матчів. 1/8
фіналу. «Ювентус»/
«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

04.10 Феєрія мандрів
01.15 «Зальцбург» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА
03.55 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Зальцбург» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 14.00,
16.20, 18.30, 19.40,
1.15, 3.20, 5.25 Топматч
08.00 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
10.00 «Наполі» — «Шахтар».
ЛЧ УЄФА
12.10 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
14.30 «Сталь» — «Верес».
ЧУ
16.40 «Ювентус» — «Реал».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
21.40 «Олімпіакос» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
23.30 «Лейпциг» — «Зеніт».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.30 «Шахтар» —
«Брондбю. Контрольна
гра
03.35 «Істанбул» —
«Севілья». Плей-оф».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Крилаті мавпи ШангріЛа
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний

20.20 Багач-Бідняк
21.35 Т/с «Менталіст»
22.45, 3.05 Т/с «Винищувачі»
00.35 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»
двобій
16.00 Полювання на рибумонстра
16.50 Сироти дикої природи
17.50, 22.40 Погляд
зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
21.40 Річкові монстри
02.10 Містична Україна
03.40 Ілюзії сучасності
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 0.50 Орел
і решка
22.00 Вірю не Вірю
23.00 Х/ф «ТайМЕР»
01.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Енчантімалс:
рідний дім»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири весілля
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК
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17 липня
УТ-1
06.00, 9.50 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»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні
культури»
12.00 Д/ф «Смачні історії»
12.25 Д/ф «Смаки Культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.15 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «1000 днів для
планети»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Як працюють
машини»
23.50, 4.05 #KіноWALL з
Сергієм Тримбачем
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
НТН
06.20 Х/ф «Провінційний
анекдот»
07.10 Х/ф «У пошуках
мільйонерки»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ключ без права
передачі»
10.30 Судіть самі
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
12.50, 3.10 Речовий доказ
14.45, 16.50 Страх у твоєму
домі
17.45, 19.30 Легенди карного
розшуку
20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.45 Випадковий свідок
04.25 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
06.20 Діалог Василь
Герасим’юк — Анатолій
Томків
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Візитки Полтавщини
08.05 Українська читанка.
Любко Дереш
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.05 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Олександр Ірванець
09.25 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп
10.50 Візитки Полтавщини
11.00 Документальна
програма «Біографії
великих. Чари Мерилін
Монро»
11.50 Національна опера
України. Мануель де
Фалья, «Ночі в садах
Іспанії»
12.15 Національна опера
України. Мануель де
Фалья, «Трикутний
капелюх»

КАНАЛ «1+1»
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, 11.00 Одруження
наосліп
12.20, 13.55, 15.30 Міняю
жінку
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 21.20 Мелодрама
«Хазяйка»
22.20, 23.00, 4.45 Комедія
«Недотуркані»
23.25, 00.00, 2.15 Комедія
«Байки Мітяя»
00.30 Комедія «Любов з
ризиком для життя»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00 М/ф
06.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15 Т/с «Спокуса»
12.25, 20.40 Т/с «Анна
Герман»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.10 Стосується
кожного
20.00, 2.50 Подробиці
22.30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вітебську»
01.10 Х/ф «Приборкання
норовливого»
03.30 Орел і решка. Шопінг
04.55 Top Shop»
05.25 Школа лікаря
Комаровського

06.30, 7.10, 8.10 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-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

01.00, 2.00, 3.00, 4.00,

09.25, 17.45 Час громади

06.30 Огляд преси

5.00 Час новин

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

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

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

04.05 Абзац
06.00 М/с «Хай живе
король
Джуліан»
07.50 Європа
за копійки
19.00 Хто зверху?
21.00 Зоряні
яйця
22.50 Т/с «Клініка»
2.20 Зона ночі

Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»

суспільно-політичних

23.00 Поліграф

подій

00.40, 5.40 Хроніка дня

13.05 БлогПост

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

14.10, 15.30, 16.10

02.10 Нові Герої Донбасу

12.00, 13.00, 14.00,

07.30 Код успіху

15.00, 16.00, 18.00,

07.50 Будівельний стандарт

19.00, 21.00, 0.00,

08.25 Агрокраїна

17.10, 18.20, 19.40

04.10 Феєрія мандрів

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

03.55 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА

03.35 «Севілья» —
«Істанбул». Плей-оф».
ЛЧ УЄФА

13.00 Київський академічний
театр «Колесо».
Ярослав Стельмах, «Гра
на клавесині» 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.
Оксана Забужко
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп
17.30 #МузLove з Любою
Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Фольк-music
00.50 Діалог Василь
Герасим’юк — Анатолій
Томків
01.25 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Іван Франко
01.40 Світло
02.25 Документальний цикл
«Срібна земля. Хроніка
Карпатської України.
1919-1939»
03.40 Київський академічний
Молодий театр. Іван
Карпенко-Карий,
«Зачарований» 16+
05.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
СТБ
07.05 За живе!
08.31 Х/ф «Поділись
щастям своїм»
13.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Х/ф «Мама
напрокат»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.10 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55, 1.55 Нове «Шалене
відео по-українськи»
15.00 Х/ф «Мисливці за
скарбами»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
01.00 Т/с «Моссад»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.05, 14.10,
15.30, 17.45, 20.05
Топ-матч
06.10 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
08.10 «Реал» — «Ювентус».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 «Футбол
NEWS
10.15 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
12.20 «Спортінг» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
14.35, 3.00 Огляд матчів. ЛЄ
УЄФА
15.55 «Севілья» —
«Істанбул». Плей-оф.
ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар» — «ЦСКА
(Софія). Контрольна гра
20.35 «Шахтар» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
22.45 «Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
00.35 Огляд матчів. 1/8
фіналу. «Челсі»/
«Барселона». ЛЧ УЄФА
01.15 «Віторія» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА

Інформаційний день

ФУТБОЛ-2
06.00 «Віторія» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 14.00,
16.20, 18.30, 19.40,
1.15, 3.20, 5.25 Топматч
08.00 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА
10.00 «Шахтар» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
12.10 «Арсенал» — «Челсі».
ЧА
14.30 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
16.40 «Реал» — «Ювентус».
1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА
18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Арсенал» —
«Ньюкасл». ЧА
21.40 «Спортінг» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
23.30 «Зеніт» — «Лейпциг».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.30 «Шахтар» — «ЦСКА»
(Софія). Контрольна гра

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.15, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Багач-Бідняк
11.00 Стоп-10
12.00, 13.20 Х/ф «З життя
таємних агентів»
14.25, 16.20 Х/ф «Троє
амігос»

03.00 Зона ночі

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
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03.15 Кіно з Я. Соколовою

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Жирафи: вартові
савани
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.50 Сироти дикої природи
17.50, 22.40 Погляд
зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
02.10 Україна: забута історія
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...

17.20 «На трьох»
17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»
22.35, 2.55 Т/с «Винищувачі»
00.30 Т/с «Невиправні»
02.15 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 00.00, 1.00
Орел і решка
22.00 Вірю не Вірю
01.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Спляча
красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив
передплату на наступні місяці, це можна зробити
по всій Україні до 18 липня включно, i ви отримуватимете газету з серпня.
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 два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 299 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 399 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 107 грн. 55 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, 13—14 ЛИПНЯ 2018

УТ-1
06.00, 9.50 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»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні
культури»
12.00 Д/ф «Смачні історії»
12.25 Д/ф «Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
19.25 Д/ф «1000 днів для
планети»
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Як працюють
машини»
23.50, 4.05 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
НТН
05.50 Х/ф «Мав батько
трьох синів»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вантаж без
маркування»
10.40 Судіть самі
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
12.50, 3.00 Речовий доказ
14.40, 16.50 Страх у твоєму
домі
17.45, 19.30 Легенди карного
розшуку
20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.50 Випадковий свідок
04.30 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальна
програма «Гуцулка
Ксеня»
06.40 Українська читанка.
Андрій Бондар
06.50 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Візитки Полтавщини
08.05 Українська читанка.
Софія Андрухович
08.15 Новини
08.45 Тема дня

18 липня

КАНАЛ «1+1»
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, 10.55 Одруження
наосліп
12.20, 14.00, 15.20 Міняю
жінку
16.50 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 21.20 Мелодрама
«Хазяйка»
22.20, 23.00, 4.45 Комедія
«Недотуркані»
23.25, 00.00, 2.25 Комедія
«Байки Мітяя»
00.25 Комедія «Перемагай»

ІНТЕР
05.50 М/ф
06.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 Ранок з
«Інтером»
10.15 Т/с «Спокуса»
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.15 Стосується
кожного
20.00, 2.50 Подробиці
22.30 Фестиваль
«Слов’янський базар
у Вітебську»
01.05 Х/ф «Влітку я надаю
перевагу весіллю»
03.40 Орел і решка. Шопінг
05.00 Top Shop
05.30 Школа лікаря
Комаровського

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.10 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-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.10 М/с «Хай живе
король
Джуліан»
09.00 Ревізор.
Магазини
13.00 Зірки під гіпнозом
19.00 Хто зверху?
21.00 Зоряні яйця
22.50 Т/с «Клініка»
2.20 Зона ночі

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,

01.00, 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

09.05 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Олександр Ірванець
09.25 Візитки Карпат
09.25 Фольк-music
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп
10.50 Візитки Полтавщини
11.00 Документальний цикл
«Пліч-о-пліч»
11.20 Документальний цикл
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили» (ч. 1)
11.50 Світло
12.45 Київський академічний
Молодий театр. Іван
Карпенко-Карий
«Зачарований» 16+
14.30 52 вікенди
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.
Артем Чапай
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп
17.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
18.00 Інформаційна година
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Фольк-music
00.50 52 вікенди

01.15 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок». Лісабон
01.45 Розсекречена історія
02.45 Документальний цикл
«Золотий вересень.
Хроніка Галичини. 19391941»
03.40 Київський академічний
Молодий театр. Жорді
Гальсеран «Метод
Гронхольма» 16+
05.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
СТБ
06.50 За живе!
09.25 Танцюють всі!
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Х/ф «Доглядальниця»
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

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
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.55 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Помста природи
15.25 Х/ф «Крадіжка в
музеї»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
01.00 Т/с «Моссад»
03.10 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.05, 14.10,
15.30, 17.45, 20.05, 0.55
Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
08.10 «Баварія» — «Реал».
1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 «Футбол
NEWS
10.15 «Вест Бромвіч»
— «МЮ». ЧА
12.20 «Ювентус» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
14.35, 3.00 Огляд матчів. ЛЄ
УЄФА
15.55 «Ліверпуль» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар» — «Аустрія».
Контрольна гра
20.35 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
22.45 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України 2015 «р.
01.10 «Коньяспор» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА
03.55 «Евертон» — «Свонсі».
ЧА

ICTV
05.35, 10.00 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.15, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00 Стоп-10
12.00, 13.20 Х/ф «Троє
амігос»
14.50, 16.20 Х/ф «Іграшкові
солдатики»

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
ФУТБОЛ-2
06.00 «Коньяспор» —
«Марсель». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 14.00,
16.20, 18.30, 19.40,
1.15, 3.20, 5.25 Топматч
08.00 «Евертон» — «Свонсі».
ЧА
10.00 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
12.10 «Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
14.30 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
16.40 «Баварія» — «Реал».
1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Вест Бромвіч»
— «МЮ». ЧА
21.40 «Ювентус» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
23.30 «Лейпциг» —
«Марсель». 1/4 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.30 «Шахтар» —
«Аустрія». Контрольна
гра
03.35 «Ліверпуль» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20, 16.50 Сироти дикої
природи
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний
двобій
16.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра

17.20 «На трьох»
17.35, 21.35 Т/с «Менталіст»
20.20 Секретний фронт
22.40, 3.05 Т/с «Винищувачі»
00.35 Т/с «Невиправні»
02.20 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
17.50, 22.40 Погляд
зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
02.10 Містична Україна
04.10, 4.35 Історія українських
земель
05.05 Бандитський Київ
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 00.00, 1.00
Орел і решка
22.00 Вірю не вірю
01.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Мавпи в космосі-2:
Удар у відповідь»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018

19 липня
УТ-1
06.00, 9.50 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»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні
культури»
11.30 Д/ф «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф «Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 РадіоДень
15.25 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.45 Т/с «За
службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф «1000 днів для
планети»
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Як працюють
машини»
22.15 Д/ф «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
23.50, 4.05 #NeoСцена з
Олегом Вергелісом
01.10 Розсекречена історія
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
НТН
06.00 Х/ф «Гу-га»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Зниклі серед
живих»
10.40 Судіть самі
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
12.50, 3.00 Речовий доказ
14.45, 16.50 Страх у твоєму
домі
17.50, 19.30 Легенди карного
розшуку
20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.50 Випадковий свідок
05.20 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальна
програма «Іван
Боберський. Де сила,
там воля витає»
06.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Візитки Карпат
07.55 Візитки Полтавщини
08.05 Українська читанка.
Тарас Прохасько
08.15 Новини

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.40
ТСН
09.30, 11.15 Одруження
наосліп
13.00, 14.15, 15.35 Міняю
жінку
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 21.20 Мелодрама
«Хазяйка»
22.20, 23.00, 4.50 Комедія
«Недотуркані»
23.25, 00.00, 2.05 Комедія
«Байки Мітяя»
00.25 Мелодрама «Домашня
робота»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15 Т/с «Спокуса»
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.20 Стосується
кожного
20.00, 2.50 Подробиці
22.30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вітебську»
01.10 Х/ф «Чого хочуть
чоловіки»
03.40 Орел і решка. Шопінг
05.05 Top Shop
05.35 Школа лікаря
Комаровського

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.10 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.40 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-2»
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

5 канал
01.00, 2.00, 3.00, 4.00,
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

06.30, 8.35 Огляд преси

5.00 Час новин

06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,

07.10, 8.10, 21.25, 0.15

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.20 М/с «Хай живе
король
Джуліан»
09.10 Ревізор.
Магазини
13.10 Зірки під гіпнозом

21.00 Зоряні яйця
22.20 Т/с «Клініка»
2.00 Зона ночі

вечір
22.00 «За Чай.com»

подій

23.00 Історична година

Актуально: Економіка.

13.05 БлогПост

00.40, 5.40 Хроніка дня

Політика. Соціум

14.10, 15.30, 16.10

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

12.00, 13.00, 14.00,

07.35 Компанія героїв

15.00, 16.00, 18.00,

08.15 Топ дня

17.10 Кендзьор

03.15 Кіно з Я. Соколовою

19.00, 21.00, 0.00,

09.25, 16.45 Час громади

18.20, 19.40 Інформаційний

04.10 Феєрія мандрів

23.50 Фольк-music
00.50 РадіоДень на
книжковому арсеналі
01.45 Війна і мир
02.30 Українська читанка.
Юрій Вінничук
02.45 Документальний
цикл «Легіон. Хроніка
Української Галицької
армії»
03.40 Театральна майстерня
«Сузір’я» Микола
Вінграновський.
«Прекрасний звір у
серці»
04.50 Документальний
фільм «Таємничий
Сковорода»
05.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом. Євген
Ніщук

17.15
18.00
19.30
20.30
21.00

01.10 «Марсель» —
«Зальцбург». ЛЄ УЄФА
03.55 «Борнмут» —
«Ліверпуль». ЧА

08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Юрій Вінничук
09.25 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп
10.50 Візитки Полтавщини
10.55 Документальний
серіал «Бюджетний
відпочинок». Валенсія
11.20 Документальний цикл
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили» (ч. 2)
11.50 Розсекречена історія
12.45 Київський академічний
Молодий театр. Жорді
Гальсеран «Метод
Гронхольма» 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.
Павло Коробчук
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп
17.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим.
Джордж Орвелл
18.00 Інформаційна година
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 Новини
23.30 Тема дня

СТБ
07.00 За живе!
09.35 Танцюють всі!
13.15 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00, 0.45 Я соромлюсь свого
тіла
22.45 Х/ф «Дружина за
контрактом»
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

Ситуація
«Ехо України»
Разом
Події
Підсумки

02.10 Нові Герої Донбасу

ФУТБОЛ-2
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.10 Загублений світ
12.55, 3.00 Облом.UA.
15.10 Х/ф «Кілер
мимоволі»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
00.05 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.05, 14.10,
15.30, 17.45, 20.05, 1.05
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
08.10 «Реал» — «Баварія».
1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Арсенал» —
«Ліверпуль». ЧА
12.20 «Спортінг» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
14.35, 3.00 Огляд матчів. ЛЄ
УЄФА
15.55 «Спартак» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар» — «Вітесс.
Контрольна гра
20.35 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
22.45 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України 2016 р.

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.15, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Секретний фронт
11.00 Стоп-10
12.20, 13.20 Х/ф
«Іграшкові
солдатики»
14.55, 16.20 Х/ф «Одного
разу порушивши
закон»

19.00 Хто зверху?

суспільно-політичних

Інформаційний день
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06.00 «Марсель» —
«Зальцбург». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 14.20,
16.20, 18.30, 19.40,
1.15, 3.20, 5.25 Топматч
08.00 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
12.10 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України 2015 «р.
14.30 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
16.40 «Реал» — «Баварія».
1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Арсенал» —
«Ліверпуль». ЧА
21.40 «Спортінг» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
23.30 «Марсель» —
«Лейпциг». 1/4 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.30 «Шахтар» — «Вітесс».
Контрольна гра
03.35 «Спартак» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний

17.25 «На трьох»
17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»
20.20 Інсайдер
22.40, 3.15 Т/с «Винищувачі»
00.55 Т/с «Невиправні»
02.35 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
двобій
16.00 Річкові монстри
16.50 Крилаті мавпи ШангріЛа
17.50, 22.40 Погляд
зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
21.40 Полювання на рибумонстра
02.10 Бандитська Одеса
04.20 Містична Україна
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 00.00, 1.00
Орел і решка
22.00 Вірю не вірю
01.45 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принцеса
Мален»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018
УТ-1

06.00, 9.50 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 0.35, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Гордість світу»
12.00 Енеїда
12.25, 15.25 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Схеми. Корупція в
деталях
14.30 РадіоДень
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/ф «1000 днів для
планети»
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф «Параджанов»
01.10, 3.40 Тема дня
01.30 52 вікенди
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
04.05 Як дивитися кіно
05.30 Д/ф «Незвичайні
культури»
НТН
07.05 Х/ф «Все перемагає
любов»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Дурні
помирають по
п’ятницях»
10.50 Судіть самі
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
12.50, 3.00 Речовий доказ
14.45, 16.50 Страх у твоєму
домі
17.45, 19.30 Легенди карного
розшуку
20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.45 Випадковий свідок
03.50 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальна
програма «Василь
Макух. Смолоскип»
06.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Візитки Полтавщини
08.05 Українська читанка.
Сергій Жадан
08.15 Новини

20 липня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
09.30, 11.20 Одруження
наосліп
13.10, 14.25, 15.45 Міняю
жінку
17.00 Т/с «Моє чуже
життя»
20.15, 22.20 Ліга сміху
00.20, 5.05 Ігри приколів
01.20 Вечірній Київ

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15 Т/с «Спокуса»
12.25, 20.40 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.30
Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00 Подробиці
22.30 Фестиваль
«Слов’янський базар у
Вітебську»
01.10 Х/ф «Дике кохання»
04.50 Top Shop
05.20 Д/ф «Квітка. Голос в
єдиному екземплярі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.10 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Сьогодні
09.30, 5.30 Зоряний шлях
10.50, 3.50 Реальна містика
12.50 Х/ф «Кульбаба»
14.45, 15.25 Т/с «Даша»
19.45 Говорить Україна
21.00, 00.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
23.20 По слідах
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.25 Абзац
06.20 М/с «Хай живе
король
Джуліан»
09.10 Ревізор.
Магазини
13.10 Зірки під гіпнозом
19.00 Хто зверху?
21.00 Зоряні яйця
22.40 Т/с «Клініка»

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 2.55 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-10
12.10, 13.25 Х/ф «Одного
разу порушивши
закон»
14.50, 16.20 Х/ф
«Бадьорість духів»

02.10 Служба
розшуку дітей
02.15 Зона ночі

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

01.00, 2.00, 3.00, 4.00,

06.30, 8.35 Огляд преси

5.00 Час новин

06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ

07.10, 8.10, 21.25, 0.15

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій

Актуально: Економіка.

13.05 Історична година

Політика. Соціум

14.10, 15.30, 16.10

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

07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,

07.25, 8.15 Топ дня

15.00, 16.00, 18.00,

07.45 Драйв

19.00, 21.00, 0.00,

09.25, 17.45 Час громади

08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.15 Українська читанка.
Григорій Семенчук
09.25 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Міжнародний день
джазу/телевізійна
версія
11.00 РадіоДень на
Книжковому арсеналі
(повтор)
11.55 Війна і мир
12.35 Українська читанка.
Софія Андрухович
12.45 Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
Марії Заньковецької.
Рільке. «Завчасна
паморозь»
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.
Тарас Прохасько
17.25 UA.МУЗИКА. кліп
17.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
18.00 Інформаційна година
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Фольк-music

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.40

00.50 Документальна
програма «Біографії
великих. Чари Мерилін
Монро»
01.45 Букоголіки
02.15 Документальний
фільм «Український
пересмішник. Андрій
Сова»
02.50 Документальна
програма «Винниченко
без брому»
03.40 Київський академічний
театр «Колесо».
«Пристрасті дому пана
Г.-П.»
05.30 Як дивитися кіно
СТБ
07.20 Х/ф «Право на
надію»
09.30 Х/ф «Тато Ден»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
22.45 Х/ф «Наречена мого
друга»
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

Інформаційний вечір
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.00 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.10 Загублений світ
13.00 Х/ф «Ділянка
лейтенанта Качури.
Фільм 2. Мережева
загроза»
19.25 Х/ф «Допит»
21.10 Х/ф «Спогад»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.20 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Зірка» — «Сталь».
ЧУ
07.45 «Реал» — «Ліверпуль.
Фінал». ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 «Футбол
NEWS
10.15 «Ман Сіті» —
«Борнмут». ЧА
12.05, 14.10, 15.30, 17.45, 0.55
Топ-матч
12.20 «Спортінг»
— «Олімпіакос». ЛЧ
УЄФА
14.35, 3.00 Огляд матчів. ЛЄ
УЄФА
15.55 «Севілья» —
«Спартак». ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар»
— «Бешикташ».
Контрольна гра
20.05 Світ Прем’єр-ліги
20.35 «ПСЖ» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
22.45 «Шахтар»
— «Динамо»«.
Суперкубок України
2017 р.
01.10 «Марсель» — «Брага».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
03.55 «Евертон» — «Челсі».
ЧА

02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 «Марсель» — «Брага».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 1.15, 3.20
Топ-матч
08.00 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
10.00 «Баварія» —
«Андерлехт». ЛЧ УЄФА
12.10 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України 2016 р.
14.30 «Зірка» — «Сталь».
ЧУ
16.15 Світ Прем’єр-Ліги
16.45 «Реал» —
«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ
УЄФА
19.00 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Ман Сіті» —
«Борнмут». ЧА
21.40 «Спортінг»
— «Олімпіакос». ЛЧ
УЄФА
23.30 «Вітесс» — «Лаціо».
ЛЄ УЄФА
01.30 «Шахтар»
— «Бешикташ».
Контрольна гра
03.30 Світ Прем’єр-Ліги
04.00 LIVE. «Ман Сіті»
— «Боруссія» (Д).
Міжнародний кубок
чемпіонів
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Дивовижна Індія
10.20 Ілюзії сучасності
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу
13.00 Код доступу
15.00, 23.40 Смертельний
двобій

17.25, 21.35 «На трьох»
17.35 Т/с «Менталіст»
20.20 Антизомбі
01.40 Т/с «Невиправні»
03.15 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
03.55 Т/с «Винищувачі»
04.50 Скарб нації
16.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.50 Жирафи: вартові
савани
17.50, 22.40 Погляд
зсередини
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
02.10 Скарб.UA
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50 Орел
і решка
22.00 Бєдняков+1
22.50 Вірю не вірю
00.50 Вечірній квартал
02.25 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббі»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф «Пташиний ульот»
22.30 Х/ф «Бабій
одружується!»
00.30 Т/с «Помста»
01.30 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018

21 липня
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, 23.30,
3.00 Новини
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»
12.00 Х/ф «Незаймана
королева»
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ф «Фестивалі
планети»
15.20 Д/ф «Зустріч Лувру та
Забороненого міста»
16.20 Д/ф «Неповторна
природа»
16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм
Марченком
22.10, 1.10 Концерт гурту
«Піккардійська терція»
22.50 Д/ф «Спільноти
тварин»
23.50 Д/ф «Незвідані шляхи»
00.45 Д/ф «Гордість світу»
02.10 Д/ф «Смачні історії»
02.30 Д/ф «Смаки культур»
03.30 Посттравматичний
синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.35 Д/ф «Пліч-о-пліч»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Гроші 2018
08.00 Сніданок. Вихідний
10.05 Життя без обману
11.20, 23.20 Світське життя.
Дайджест 2018
12.20 Міс україна 2017
14.10 Ліга сміху
16.30, 21.15 Вечірній квартал
18.30, 5.25 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
00.20, 1.55 Вечірній Київ

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,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.15, 15.30 Сімейні зустрічі
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
07.55
08.00
08.30
08.50
09.00
09.30
10.15
11.00
12.30

НТН
04.50 Х/ф «Де 0-42?»
06.00 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
07.20 Х/ф «Тегеран-43»
10.15 Х/ф «Без строку
давнини»
12.00 Свідок. Агенти
12.35, 3.05 Речовий доказ
15.30 Склад злочину
17.10 Круті 90-ті
19.00, 2.30 Свідок
19.30 Х/ф «Солодка жінка»
21.30 Х/ф «Повернення
високого блондина»
23.00 Х/ф «Експеримент»
00.55 Таємниці кримінального
світу
03.00 Випадковий свідок
04.25 Легенди бандитської
Одеси

13.00

14.30
14.55
15.10
15.30
15.40
16.10
17.05
18.00
18.50

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Територія Кіно. Денис
Іванов
06.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Микола Вінграновський
07.00 Новини
07.30 Тема дня

20.30

23.00

UA.МУЗИКА. Кліп
Казки Лiрника Сашка
Хочу бути
Мистецькі історії
Хто в домі хазяїн?
Фольк-music. Діти
Двоколісні хроніки
Концерт «Тур сонця»
гурту «Антитіла»
Документальна
програма «Наталя
Сумська. Перевтілення»
Київський академічний
Молодий театр. Август
Стріндберг, «Фрекен
Жюлі» 16+
Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
Лайфхак українською
Як це?
NA HI BA
Суспільний університет
РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
Концертна програма
Арсена Мірзояна
#Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
Львівський театр
ім. Марії Заньковецької.
Леопольд фон ЗахерМазох, «Венера в хутрі»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.30 Україна вражає
07.25 Чекай на мене. Україна
09.00, 1.00 Х/ф «П’ять
хвилин страху»
10.40 Х/ф «У зоні
особливої уваги»
12.40 Х/ф «Хід у відповідь»
14.20 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
16.10 Т/с «Батьківський
інстинкт»
20.00, 2.35, 5.30 Подробиці
20.30 Д/ф «Фаворит»
21.20 Великий бокс.
Олександр Усик и
Мурат Гассієв
03.05 Стосується кожного
03.50 Д/ф «Василь Шукшин.
Самородок»
04.35 М/с «Бабай»
05.00 Top Shop»

08.15
09.15
09.20
09.40
10.10
10.25
11.10
11.30
12.10
12.35

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.30
Сьогодні
07.15, 4.40 Зоряний шлях
08.10 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14.00, 15.20 Х/ф
«Усміхнись, коли
зірки плачуть»
16.25, 19.40 Т/с «Я буду
чекати тебе завжди»
20.50 Футбол. Суперкубок
України «Шахтар»
— «Динамо»
23.20 Т/с «CSI. Місце
злочину»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика

5 канал
Політика. Соціум
України щодо ситуації
Клуб LIFE
на лінії зіткнення
Автопілот-новини
13.10, 4.30 Відкрита церква
Укравтоконтинент
13.35 Навчайся з нами
Натхнення
14.10, 18.10, 1.15 Машина
Історія Успіху
часу
П’ятий поверх
15.10 Код успіху
Майстри ремонту
16.10 Будемо жити
Феєрія мандрів
16.30 Акцент
Олімпійські історії
17.10 Стоп корупції!
Брифінг речника МО
18.40 Про військо

00.20 Київський академічний
Молодий театр. Григорій
Квітка-Основ’яненко
«Сватання на Гончарівці»
02.25 Київський академічний
Молодий театр.
Ів Жаміак, «Потрібні
брехуни» 16+
04.50 Документальний фільм
«Юрій Рибчинський.
Музика слів»
СТБ
05.45 ВусоЛапоХвіст
07.55 Караоке на майдані
08.55 Все буде смачно!
09.55 Х/ф «Право на
надію»
11.55 Х/ф «Провідниця»
17.05 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
19.00 Х/ф «Любити й
вірити»
23.05 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00 «Репортер».
Новини
09.20 «Золотий гусак» NEW
10.00 Концерт
11.20, 19.00 Він і вона
12.15 «Ехо України»
13.15 Прямий ефір
14.15 Споживач
15.10, 16.10 Прямий ефір
з Ю. Литвиненко
17.00, 20.00 Політична кухня
18.15 Культурна дипломатія

21.00 THE WEEK.
Міжнародний огляд
тижня
22.00 Закрита зона
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 102. Поліція
08.55 Зброя
10.30 Загублений світ
16.45 Х/ф «Спогад»
18.35 Х/ф «Мисливці за
скарбами»
20.50 Х/ф «Медальйон»
22.45 Х/ф «Парниковий
експеримент»
00.35 Нове «Шалене відео
по-українськи»
03.05 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Маріуполь» —
«Зоря». ЧУ
07.45, 17.45, 0.05 Світ
Прем’єр-ліги
08.15 «Наполі» —
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
NEWS
10.20, 18.15 Ман Сіті»
— «Боруссія (Д)».
Міжнародний кубок
чемпіонів
12.10, 14.10, 15.30 Топ-матч
12.20 «Барселона» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
16.00 «Севілья» —
«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА
20.00, 23.20 «Студія LIVE»
20.50 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
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05.00, 4.30 Еврика!
05.10, 12.45, 18.45, 4.40

05.55 М/с «Лунтік
та його друзі»
07.40 Хто зверху?
18.40 Х/ф «Король

Факти
05.30 Стоп-10
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.50, 11.50 Особливості
національної роботи

Артур»

13.00 «На трьох»
21.00 Х/ф «Самотній
рейнджер»
00.00 Х/ф «Ніккі,

16.55 Х/ф «Розбірки у
Бронксі»
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки

диявол-молодший»

20.05 Х/ф «Година пік»

01.50 Зона ночі
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

22.05 Х/ф «Година пік-2»

23.30 Кордон держави

23.55 Х/ф «Ганнібал»

00.20 Хроніка тижня

02.25 Т/с «Винищувачі»

03.20 Кіно з Я. Соколовою

03.05 Провокатор

04.10 Діалоги з Патріархом
00.35 «Брага» — «Марсель».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
02.20 «Баварія» — «ПСЖ».
Міжнародний кубок
чемпіонів
04.10 «Арсенал» —
«Тоттенгем». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Брага» — «Марсель».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 16.40, 1.15,
3.20, 5.25 Топ-матч
08.00 «Бернлі» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00 «ПСЖ» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
12.10 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України 2017 р.
14.20 Світ Прем’єр-Ліги
14.50, 1.30 «Ман Сіті»
— «Боруссія» (Д).
Міжнародний кубок
чемпіонів
17.00 «Баварія» — «ПСЖ».
Міжнародний кубок
чемпіонів
19.00 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
19.50 «Лестер» — «МЮ». ЧА
21.40 «Барселона» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
23.30 «Лаціо» — «ЗюлтеВарегем». ЛЄ УЄФА
03.35 «Севілья» —
«Спартак». ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 18.20 Таємний код
зламаний
10.10 Смертельний двобій

04.25 Скарб нації
11.50, 21.00 У пошуках
інновацій
14.20 Дивовижна Індія
16.20, 00.00 Фестивалі
планети
00.40 Телеформат
04.30 Містична Україна
К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 14.00 Орел і решка
11.10 «Ух ти show»
11.45 «Ух ти show-2»
12.15 М/ф «Бунт пернатих»
00.00 Х/ф «Все можливо,
бебі!»
02.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12.15 Х/ф «Принцеса
Мален»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30 Х/ф «Бабій
одружується!»
18.30 Вечірка
20.30 Одного разу під
Полтавою
22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018

УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
3.00 Новини
09.40 Х/ф «Незаймана
королева»
11.25 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/ф «Китайський
живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ф «Неповторна
природа»
16.55 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм
Марченком
23.55 Д/ф «Зустріч Лувру та
Забороненого міста»
01.10 Роздягалка
01.35 Букоголіки
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.30 Посттравматичний
синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.35 Д/ф «Пліч-о-пліч»
НТН
05.40 Х/ф «Дезертир»
07.20 Страх у твоєму домі
11.00 Х/ф «Куховарка»
12.15 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14.00 Х/ф «Сангам»
17.30 Х/ф «Повернення
високого блондина»
19.00 Х/ф «Фронт за
лінією фронту»
22.15 Т/с «Я повернуся»
01.25 Х/ф «Експеримент»
03.05 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Міжнародний день
джазу/телевізійна
версія
06.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Іван Франко
07.00 Євгеній Станісевич
«Східноєвропейський
роман. Німецькомовні
письменники»
07.30 Іван Марчук. «Темпера,
сніги та неповторні
випадковості»
07.40 Тетяна,Сергій Колечки.
Емалеві картинки
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.55 Тетяна,Сергій Колечки.
Емалеві картинки
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.30 Додолики. Лялькове
шоу
08.40 Школа Мері Поппінс
09.00 Хто в домі хазяїн?
09.30 Фольк-music. Діти
10.15 Київський академічний
Молодий театр.
Ілля Пелюк, Олексій
Харченко «Принцеса
Лебідь»
12.05 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні «Джанні Скіккі»
13.05 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
13.35 Хто в домі хазяїн?

22 липня

КАНАЛ «1+1»
06.10, 19.30 ТСН
07.05 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.10, 11.15, 12.25 Світ
навиворіт-8
13.30 Мелодрама «Танець
метелика»
17.25, 20.15 Мелодрама
«Біженка»
22.25 Голос. Діти-4
00.55 Аргумент кiно
01.35 Ліга сміху
05.00 ТСН-тиждень

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Підкидьок»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський
сезон
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.10 Х/ф «Бум»
14.20 Х/ф «Бум-2»
16.30 Х/ф «Все можливо»
18.30, 20.30 Т/с «Сільський
романс»
20.00, 2.50 Подробиці
22.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
01.10 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30 Сьогодні
07.10, 5.00 Зоряний шлях
08.10 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14.00 Т/с «Я буду чекати тебе
завжди»
17.40, 19.40 Т/с «Тест на
любов»
19.00 Події
22.00 Х/ф «Кульбаба»
23.50, 2.30 Т/с «Пощастить у
коханні»
02.00 Телемагазин
03.40 Т/с «CSI. Місце
злочину»
05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.40 Зона ночі
04.10 Стендап-шоу
05.00 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.10 Х/ф «Царство мавп»
08.00 Х/ф «Король Артур»
10.30 Х/ф «Патріот»
13.40 Х/ф «Самотній
рейнджер»
16.40 Х/ф «Брати Грімм»
18.50 Х/ф «Три мушкетери»
21.00 Х/ф «Робін Гуд:
принц злодіїв»
23.50 Х/ф «Плоть + кров»

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

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

16.20 Фінансовий тиждень

14.15 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
15.05 Як це?
15.35 Концертна програма
Вогонь Купала
15.55 Іван Козленко «Люди
і апарати. становлення
українського
кіно»UPLectorium.
Розсстріляне
відродження
17.05 Міжнародний день
джазу/телевізійна
версія
18.20 Документальний
серіал «Бюджетний
відпочинок». Мадрид
18.50 #Моцарт Love.
UA.КУЛЬТУРА на
фестивалі MozArt
(Львів)
20.30 Українська нова
хвиля. UA.КУЛЬТУРА
на Одеському
кінофестивалі
23.00 Територія Кіно. Денис
Іванов
23.40 Документальний
фільм «Федір Стригун.
Абриси долі»
00.30 Львівський театр
ім. Марії Заньковецької.
Леопольд фон ЗахерМазох «Венера в хутрі»
01.55 Гала-концерт
Національного
проекту «Три С».
Скорик — Станкович
— Сильвестров
03.40 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом.
03.50 Київський академічний
Молодий театр.
ВінаДельмар —
«Поступися місцем»,
ч. 1 (16+)

12.55 Хата на тата
14.50 Х/ф «Любити й
вірити»
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого тіла

14.35, 3.00 Журнал ЛЄ
16.00 Голи сезону. ЧА
17.05 «Шахтар» — «Аустрія».
Контрольна гра
18.55 Світ Прем’єр-ліги
19.25 «Арсенал-Київ»
— «Львів». ЧУ
21.20 «Великий футбол»
01.10 «Марсель» —
«Атлетік». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
04.10 «Баварія» — «ПСЖ».
Міжнародний кубок
чемпіонів

17.15 «Шахтар» — «Динамо.
Суперкубок України
20.10 Журнал Ліги Європи
21.10 «Астана»
— «Спортінг». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
23.00 «Ліверпуль»
— «Боруссія» (Д).
Міжнародний кубок
чемпіонів
01.00 Світ Прем’єр-Ліги
01.30 «Арсенал»-Київ
— «Львів». ЧУ
03.35 «Севілья» —
«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

05.40
07.50
08.55
09.50
10.50
11.55

СТБ
ВусоЛапоХвіст
Полювання
Все буде смачно!
Караоке на майдані
Вагітна у
Доньки-матері

КАНАЛ «2+2»
М/ф
Бушидо
ДжеДАІ. Дайджест
Т/с «Ментівські війни.
Київ»
15.00 Х/ф «Медальйон»
16.55 Х/ф «Політ Фенікса»
19.05 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Зворотний
відлік»
22.45 Змішані єдиноборства.
UFC.
00.55 Нове «Шалене відео
по-українськи»
03.00 Облом.UA.
06.00
08.00
09.00
11.00

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.10, 15.30,
16.55, 3.55 Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Карпати». ЧУ
08.10 «Кристал Пелес»
— «МЮ». ЧА
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS
10.20, 13.25«Студія LIVE»
11.15, 23.00 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України

ФУТБОЛ-2
06.00 «Марсель» —
«Атлетік». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 14.00,
21.00, 3.20, 5.25 Топматч
08.00, 14.30 «Баварія» —
«ПСЖ». Міжнародний
кубок чемпіонів
10.00 «Баварія» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
12.10 «Ман Сіті»
— «Боруссія» (Д).
Міжнародний кубок
чемпіонів
16.20, 19.25 «Студія LIVE»

05.35 Стоп-10
07.00 Т/с «Невиправні»
08.55 Т/с «Відділ 44»
11.50 «На трьох»
12.45 Факти
13.10 Х/ф «Розбірки у
Бронксі»
14.55 Х/ф «Година пік»
16.55 Х/ф «Година пік-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Година пік-3»
22.20 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»

5 канал

ПРЯМИЙ
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.15, 14.10, 19.15 Очі в очі
10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK.
Міжнародний огляд
тижня
11.00 Він і вона
12.15 Споживач
13.15, 15.15 Прямий ефір
16.00 Концерт
17.10, 22.00 Політична кухня
20.00 Кисельов. Авторське
23.00 Світські хроніки

ICTV

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

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 18.20 Таємний код
зламаний
10.10 Смертельний двобій
11.50, 21.00 У пошуках
інновацій
14.20 Дивовижна Індія
15.30 Дикий Індокитай
16.20, 00.00 Фестивалі
планети
00.40 Брама часу
04.30 Містична Україна

00.40 Х/ф «Ганнібал»
02.55 Т/с «Винищувачі»
03.35 Провокатор
К1
06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.25 Орел і решка
10.10 «Ух ти show-2»
10.50 М/ф «Бунт пернатих»
00.25 Вечірній квартал
02.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Барбі Дрімтопія.
Фестиваль розваг»
11.45 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббі»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30 М/ф «Пташиний ульот»
18.00 Вечірка
20.30 Одного разу під
Полтавою
22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Відьма»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

УКРАЇНА І СВІТ
Україна — перша країна в дипломатичній кар’єрі Марюса Януконіса, до якої він був призначений у ранзі Надзвичайного і Повноважного Посла. Однак перед тим він
устиг отримати вагомий професійний досвід. З 1995
року, коли прийшов працювати у МЗС Литви, займався
країнами колишньої Югославії, потім працював радником в адміністрації президента та в литовській амбасаді у Мінську. В Києві Марюс Януконіс працює довше
від інших зарубіжних амбасадорів: з 2010-го по 2014-й
був тут заступником посла, а в 2015-му (після восьмимісячної перерви) повернувся на береги Дніпра вже
керівником дипломатичної місії. Сьгодні він відповідає
на запитання кореспондента «УМ».

■ Пане посол, у 2018-му
ви відзначаєте сторіччя вашої незалежності
— щоправда, з перервою
на радянську та німецьку
окупацію. Мені хотілось
би згадати, що після відновлення державної самостійності Україна однією з перших визнала
незалежність Литви. Це
трапилось уже 26 серпня
1991 року, і відтоді між
нашими країнами — тільки дуже дружні стосунки.
Ювілей — це завжди привід підбити підсумки. Які
головні досягнення дипломатичної місії за цей
час? А також — що зробити поки що не вдалось,
але ви сподіваєтесь, що
вдасться?
— Литва теж була однією з перших країн, яка
визнала незалежність України! Ми відкрили наше
посольство в Києві досить
швидко, в 1992 році. І
весь подальший період у
нас були справді дуже активні відносини. Слід відзначити: незалежно від
того, хто був при владі і
в Литві, і в Україні, наш
діалог завжди був інтенсивним і дружнім. У нас
ніколи не виникало фундаментальних питань, які
б створювали напруження в стосунках чи породжували серйозні проблеми в спілкуванні. Отаку
сітку взаємних зв’язків
між литовськими та українськими державними
установами і, що вкрай
важливо, між людьми,
між громадянським суспільством, я назвав би одним із найбільших досягнень. Зараз між Литвою
та Україною проходить
дуже динамічний обмін, і
посольство не спроможне
за всіма подіями встежити, тому що відбувається величезна кількість
офіційних, культурних і
ділових заходів, які зближували і зближують наші
народи.
Зрозуміло, що хотілось би зробити більше
— потенціал, який ще
далеко не вичерпаний,
існує у сфері бізнесу. Наприклад, у сфері транспорту ми близько десяти
років тому почали проект під назвою «Вікінг».
Він передбачає вантажне залізничне сполучення між Чорним і Балтійським морями, конкретно від порту Чорноморськ
до порту Клайпеда. Він
надзвичайно вигідний
нашим країнам у плані
транзиту,
логістики,
може допомогти залучити більше вантажів, і не
тільки з чорноморського регіону, а й з Близько-
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«Інтерес до України
з боку литовського
бізнесу великий»
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«Ми — найпослідовніші
союзники України!»
Посол Литви Марюс Януконіс — про співпрацю двох країн,
спільну історію та литовський досвід у вирішенні мовного питання

го Сходу. І, звісно, далі на
північ. Ці можливості ми
ще не до кінця використали і хочемо, щоб результати були кращими. Взагалі
інтерес до України з боку
литовського бізнесу великий, це видно за торговельним оборотом, і інвестиції мають тенденцію до
зростання.
■ А які галузі економіки найперспективніші?
— Це випливає зі
структури
економіки
Литви та структури економіки України. Якщо
говорити про торгівлю, то
Литва купує сільськогосподарську продукцію, метал, це ті галузі, де Україна справді сильна. Ми, зі
свого боку, продаємо міндобрива, нафтопродукти,
причому останні залишаються головною позицією
нашого експорту в Україну. Також і багато інших
товарів — наприклад,
меблі, текстиль тощо.

«У литовськоукраїнських взаєминах
ніколи історично не було
великих суперечностей»
■ Особисто я не пригадую, щоб між нашими країнами виникали
колізії з будь-яких питань. Особливо це помітно зараз, коли наша країна перебуває в стані війни, а Литва разом зі ще
двома країнами Східної
Балтії — наш вірний партнер і помічник…
— Це справді унікально: в литовсько-українських взаєминах ніколи історично не було великих
суперечностей! Ми можемо брати період не тільки після 1991 року, і не
тільки після 1918-го, а й
усю нашу історію, яка два
століття — з XIV до XVI
— була історією однієї держави. Тодішня наша держава відзначалась великою толерантністю. Наприклад, євреї, переслідувані в Західній Європі,
переїжджали на наші терени, де вони відчували
до себе більше поваги і
користувались більшими
правами. Така далека історія дуже важлива, тому
що вона створювала наше
європейське співробітництво, нашу європейську спільність і, я думаю,
європейську ідентичність
самих українців. Про цей
період не так багато відомо і в самій Україні, і почасти в Литві, хоча у нас
історична тема дуже популярна. Історики відкривають усе більше й
більше нових сторінок, і
вони показують, наскільки ми були близькими,
які видатні особистості
об’єднували Литву й Україну. Є величезна кількість пам’яток, спадщи-

❙ Марюс Януконіс.
на нашої спільної історії
— і в Литві, і особливо на
території України.
■ Думаю, що в радянські часи Москві було дуже
не вигідно, щоб ці документи спливали на поверхню і щоб про них говорили…
— Так насправді було.
І ми як посольство немало
працюємо в плані нашої
спільної спадщини, залучаємо істориків, намагаємось популяризувати той
період, який поклав по-

бажання вступити в
НАТО і в Євросоюз?
— Звичайно! Ми підтримуємо і європейську інтеграцію України, і
прагнення наблизитись
до стандартів НАТО, надаємо багато практичної допомоги щодо цього.
Коли йде війна, то країні
дуже важко одночасно
робити реформи, але деякі підходи треба міняти,
і ми раді допомогти. Зараз
литовські військові інструктори разом із колега-

як ви ставитесь до нашого освітнього закону?
— У сфері освіти національних меншин у нас
вихідні позиції були вельми схожими з Україною,
адже ми вийшли з освітньої системи Радянського Союзу — дуже уніфікованої. У Литві традиційно існують школи, де навчання ведеться мовами
національних меншин,
всього таких шкіл близько 130. Основні національні меншини — російська і польська. Польських шкіл навіть більше,
ніж російських. Але тут
найголовніше, щоб національні меншини мали
право на навчання рідною мовою. Є також змішані школи — і литовсько-російські, і литовськопольські з різні класами.
І нам треба оптимізувати мережу шкіл, бо ми, зі
зрозумілих демографічних причин, стикаємось
зі зменшенням кількості
учнів. Це зачіпає як литовські школи, так і школи національних меншин.
Що стосується закону,
який ухвалила Україна
в сфері освіти, то це важливий крок уперед. Сам
закон справді відповідає
основним європейським
принципам, які прийняті
в сфері освіти нацменшин.
Тільки важливо весь час
усвідомлювати, що в усіх
країнах це дуже чутлива тема. І тому будь-який
уряд повинен підходити до цього питання дуже
обережно, проводити консультації в першу чергу з

«В усіх країнах мовна тема дуже чутлива. Ми через це проходили в
Литві, коли хотіли посилити знання державної мови».
чаток взаєминам, що існують у нас зараз. Якщо
продовжувати цю лінію,
то історія XX століття теж
тісно пов’язана в історії
литовського й українського народів. Ми пережили ту ж саму радянську
окупацію, особливо доля
Західної України багато в
чому схожа з долею Литви. Нас так само висилали до Сибіру, де, до речі,
литовці й українці дуже
тісно спілкувались і навіть організували спільний спротив — знамените
Норильське повстання.
Історія всіх трьох балтійських країн у XX столітті дуже близька, практично однакова, тому ми одні
з найпослідовніших союзників України, намагаємось підтримувати й захищати інтереси України
в міжнародних організаціях.
■ І підтримуєте наше

ми з інших країн працюють в Україні. Литовських спеціалістів у вас зараз близько сорока, вони
навчають ваших військовиків різних родів військ у різних регіонах. Ми
дуже тісно взаємодіємо
і з американцями, і з латишами, і з естонцями. У
нас є практичний досвід
операцій в Афганістані, і
ми раді ним поділитися.

«Українську філологію
викладають
у Вільнюському
університеті»
■ Останнім часом увага міжнародної спільноти прикута до нового українського Закону про освіту, до тієї його частини,
яка регулює використання мов національних меншин. Як це питання вирішується в Литві, адже у
вас теж є досить великі
національні меншини? І

представниками національних меншин, якщо
певні законодавчі зміни
зачіпають їхні інтереси.
Ми це проходили в Литві, тому що були зацікавлені в тому ж самому —
посилити знання державної мови. Ми не хочемо,
щоб учні, які навчаються мовами національних
меншин, погано знали
державну мову, бо в них
тоді виникають проблеми
інтегрування в суспільство. Отже, якими б хорошими не були європейські закони, ця тема завжди викликає певні емоції
і дискусії, тому уряди завжди повинні вести такий
активний і глибокий діалог із представниками нацменшин. Тут дуже важливий також психологічний
бік. Сподіваюсь, що Україна успішно продовжуватиме діалог з Угорщиною, Румунією, почасти

з Польщею. А ми, зі свого
боку, завжди готові поділитись нашим досвідом.
Української школи —
на відміну від Латвії — у
Литві немає. Наскільки я
знаю, є тільки недільна та
суботня українські школи. Але українська діаспора в Литві зростає великими темпами, тому,
гадаю, це стає актуальним. В Литві збільшується кількість українських
студентів: в наших вишах
їх навчається більше 400.
Українці їдуть працювати на наші підприємства,
і з кожним роком дедалі
більше.
■ У Радянському Союзі
існувала практика обміну
студентами для вивчення
мов між університетами
союзних республік. Так
на перспективу готувались кадри перекладачів
художньої літератури, і
ці люди досі активно працюють. У 90-ті роки такий обмін припинився, і
ми вже починаємо відчувати брак перекладацьких кадрів. Чи планується відновлення таких обмінів на міждержавному
рівні?
— Зараз змінився механізм таких обмінів. У
СРСР була створена ніби
система державного регулювання в цій сфері, тепер
її не існує. Такі обміни залежать у першу чергу від
університетів, від наукових установ, які вільно
спілкуються з партнерами за кордоном і самі вирішують, скільки і яких
спеціалістів направляти,
якщо є можливість. Вважаю трохи парадоксальним, що досі в Україні
нема жодного вишу, де б
вивчали литовську мову,
у той же час українську філологію вивчають у
Вільнюському університеті. Тому ми досить активно працюємо, щоб в
українських університетах почали вивчати литовську мову, і досить
близькі до угоди з Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка щодо введення
там литовської філогії як
спеціальності. Поки що
литовську мову в Україні
можна вивчити в недільних школах, які організовує литовська діаспора
в кількох містах, і передусім у Києві. Крім того,
в Чернівеьцому університеті курс литовської мови
існує як факультатив, і ми
дуже сподіваємось, що він
буде включений в офіційну навчальну програму.
Ми також маємо практику відкриття центрів балтистики в інших країнах
і сподіваємось, що в Україні теж це зробимо. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Христина Стуй: Олімпійська медаль
— мета кожного
спортсмена
Бронзова призерка літніх змагань
у Лондоні-2012 руйнує стереотип
про те, що спринт —
це дисципліна темношкірих
спортсменів
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

Зі щирою, завжди привітною найкращою українською спринтеркою
Христиною Стуй ми зустрілися на
Арт-заводі «Платформа», де відбувся благодійний захід «Кураж Базар
Flower Power». Разом із бронзовим призером чемпіонату Європи з бігу на 200
метрів Сергієм Смеликом та самим автором ескізу медалей, багаторазовим призером чемпіонатів України, професійним
скульптором Сергієм Бородіним вона
допомагала дітям виготовляти медалі з
гіпсу.
Трофеї Христини — бронза чемпіонату
світу 2011 та Олімпійських ігор 2012, два
срібла чемпіонату Європи (2012, 2014).
Про що ще мріє спортсменка?

❙ Христина Стуй з Сергієм Смеликом на доброчинному заході.
❙ Фото Валерії ЗАПОЛЬСЬКОЇ.
думка, що в спорті пік форми у віці 25-27
років. Але у нас є такі спортсмени, як Кім
Коллінз (40 років), Івет Лалова (35 років),
які показують високі результати.

Жан Беленюк благає про реванш

Прийшла у легку атлетику випадково
■ Христино, ви тепер киянка. З чим
пов’язаний переїзд із рідного ІваноФранківська до Києва.
— Тут доречна фраза «випадковості
не випадкові». У 2018 році я не потрапила до складу естафетної команди, що вирушила на чемпіонат Європи до Барселони. І вирішила, що мені треба щось змінити, щоб покращувати результати, бо
відчувала, що можу бігати швидше. Так
я переїхала до Києва й почала тренуватися у групі Сергія Валерійовича Басенка.
■ Як ви прийшли в легку атлетику?
— Це сталося випадково. Я не вибирала вид спорту. Ще зі школи я показувала гарні результати на уроках фізкультури. Проходили районні змагання
і вчитель вирішив мене на них відправити. Так вийшло, що я пробігла 100 метрів доволі швидко. Тоді мене примітили
тренери, запросили в секцію легкої атлетики; почала тренуватися, показувати результати.
Коли прийшла перший раз на стадіон,
почала ставити запитання. Я ніколи не
бачила стадіону з гуми. Потім я ще бачила, як тренуються старші в спеціальних шипівках. Також коли я потрапила
на стадіон, мені було цікаво стати на ту
тумбу, яку зараз називають п’єдесталом.
Крім того, хотілося поповнити свою колекцію нагород.
Я займалася бальними танцями. Маю
дуже багато різних грамот, теж чемпіонка України із бальних танців у категорії
«початківці» (4 танці) у 6-7-му класах.
■ Бронза чемпіонату світу 2011 та
Олімпійських ігор 2012, два срібла чемпіонату Європи (2012, 2014). Про що ще
мріє Христина Стуй?
— Немає основної медалі — золотої
олімпійської. Це і є моя мрія. Це те, що
допомагає мені рухатися вперед. Це те,
що змушує мене прокидатися зранку і
йти на стадіон, тренуватися до фізичного виснаження.
■ Усі мрії пов’язані зі спортом?
— Ні, звичайно. Я ж розумію, що
кар’єра спортсмена закінчується рано,
і спорт тільки короткий період нашого
життя. Треба зараз брати з нього по максимуму. А потім хочу бути щасливою,
мати сім’ю, я розумію нашу основну

❙ Легкоатлетка Христина Стуй.
❙ Фото з сайта typical.if.ua.
місію жінок — це продовження роду, хочеться дітей. Я думаю, це все після Олімпіади. Але в планах є.

■ Дуель із Жаном Беленюком, заслуженим майстром спорту з греко-римської боротьби, — забіг на 60 м. Хто був ініціатором, як усе відбувалося?
— Спонтанно виникла ця ідея. Із Жаном ми познайомилися в Ріо в 2016-му, так
почали спілкуватися. Нас запрошували на
різні заходи в Києві. Ось зустрілися в манежі. «Що робиш? — Тренуюся». І вирішили позмагатися в бігу на 60 метрів.
Борці теж мають вибухову силу: 20-30
метрів біжать швидко, потім уже не знають, як контролювати швидкість. Так
і Жан перші 20-30 метрів біг, а потім не
справився зі швидкістю. Я не сумнівалася
в тому, що переможу. Звичайно, Жан не
міг прийняти такий удар. Уже не перший
раз викликає на матч-реванш, сказав, щоб
другий раз я бігла без шипівок.
■ На змаганнях у Цюріху, Ріо, Лондоні ви привертали увагу патріотичним
манікюром. Що готуєте на Берлін, чемпіонат Європи з легкої атлетики?
— Є нові ідеі. Буду створювати щось
нове на нігтях, адже це моя фішка
■ Які маєте жіночі слабкості?
— Звичайно, як і кожна жінка, слідкую за собою. Я часто ходжу до косметолога, тому що мені подобається вигляда-

ти гарно. Люблю шопінг, але не шалений.
Раніше витрачала багато грошей на речі,
зараз спокійніше до цього ставлюся. Краще куплю якусь річ дорожчу і якіснішу,
але не так часто. На перукаря та косметолога завжди знаходжу час.
■ Як пройшов збір у Португалії?
— Двадцять днів відпрацювали. Класно. У Португалії є всі умови: океан, пісок,
стадіон чудовий, естакади, манеж, тренажерний зал, зал штанги. Тренуватися там
— саме задоволення. Приємно вразило те,
що, коли ми приїхали, на стадіоні було
дуже багато дітей. Як потім ми дізналися, у
Європі під час канікул відбуваються подібні спортивні збори для дітей. Так прищеплюється любов до спорту і легкої атлетики
зокрема. ■

■ ДОСЬЄ «УМ»
Христина Стуй
Майстер спорту міжнародного класу з легкої
атлетики (спеціалізація — біг на 100 і 200 м).
Народилася 3 лютого 1988 р. у селі Угринів під
Івано-Франківськом.
Переможниця командного чемпіонату Європи 2011 р., бронзова призерка світової першості
2011 р. в естафеті 4х100 м, чемпіонка України.
Учасниця Олімпійських ігор 2008 р.
Завоювала «бронзу» чемпіонату світу 2011 р.
та Олімпійських ігор 2012 р., два «срібла» чемпіонату Європи (2012, 2014).
Перший тренер — Марія Василюк. Тренери
— Сергій Басенко, Дмитро Яремчук.

■ ПРО ЖІНОЧЕ І НЕ ЛИШЕ
Спортсмен несе свої емоції, як склянку з водою

Сподівання на сходинки
Олімпіади-2020
■ У Токіо, на літніх Олійпійських іграх
у 2020-му, ми сподіваємося побачити вас
на найвищій сходинці.
— І я сподіваюся.
■ В особистому заліку чи в естафеті?
— Що це за солдат, який не мріє стати
генералом? Не важливо, це буде естафета
або особистий вид. Олімпійська медаль —
мета кожного спортсмена.
■ Сьогодні кажуть, що спринт — це дисципліна темношкірих спортсменів. Ви довели, що це не так. Як прокоментуєте?
— Ми самі ставимо собі в голові ліміт.
Якщо ми виходимо на спортивну арену і
думаємо про те, що я слабша, а біля мене
стоїть афроамериканка, і вона сильніша,
то тоді навіщо взагалі виходити на бігову доріжку і змагатися. Для того й існує
спорт, щоб позбуватися будь-яких лімітів
і стереотипів.
■ Спринт вважають дисципліною для
молодих, і найкращих результатів тут
можна досягти в юному віці. Ви доводите
протилежне. Що вас змушує виходити на
бігову доріжку знову і знову?
— Ці слова й змушують. Існує така

■ Як проходить звичайний день Христини Стуй?
— Останні два роки я полюбляю робити ранкову зарядку, йогу, наприклад, якісь вправи, які мене зранку пробуджують. Отже, прокидаюся, випиваю склянку води з лимоном і медом, умиваюся, роблю усі звичні
процедури, снідаю. Після сніданку у мене тренування — три години. Потім приходжу додому, обідаю, відновлюю сили, практикую денний сон.
Узагалі, це залежить від того, де ми перебуваємо. Якщо на тренувальному зборі, ми працюємо по два тренування на день, на це витрачається вже шість годин. Якщо я в Києві, тоді виходить тільки одне тренування.
■ Яка остання покупка гріє жіночу душу?
— Кеди Lacoste. Купила в Португалії, давно про них мріяла.
■ До речі, ще вітаємо з перемогою в Греції! Мали, здається, дорожні пригоди?
— Delayed рейс п’ять разів полоскотав нерви — і Греція уже здавалась на якийсь момент недосяжною.
Після ще одного зміненого рейсу з 9:30 на 11:20, а потім на 14:30 я з Жулян «погнала» на стадіон «Піонер»
на розминку, розуміючи, що в Каламаті буду в кращому випадку вночі — розминка там мені уже не світила.
Чому розповідаю про розминку, бо це «жесть» ганяти з великою валізою по Києву в «маршрутках».
Коли після тренування стояла на касі в магазині, була просто обурена через перенос ще одного рейсу з
14:30 на 16:30 (думала, що обурююсь мовчки). Але ні — чоловік на касі побачив жіночу злість і запропонував підвезти на машині до метро з 20 кілограмами вантажу надодачу. Сподіваюся, мама, яка вчила не сідати до чужих дядьків у машину, пробачить мене, а тому дядькові на «Тойоті» — плюс до карми.
Так я знову знову опинилася в аеропорту Жуляни з надією на рейс о 16:30. Дивлюсь на екран — і, звичайно, знову рейс перенесли, на 17:30. Все ж о 18:00 ми вилетіли з Києва в Афіни. Переліт — 2 години 40
хвилин і зламана спинка сидіння — здавалося, нерви уже на волосині, але в мене є такий великий плюс,
що заснути можу в будь-якій позі.
З Афін у Каламату машиною ще 2,5 години — і нарешті я на місці!
Нещодавно на зустрічі #nrctalks говорила про мотивацію та фейли. Хочу, щоб ви знали, що є ще такі ситуації, які ні від кого не залежать. Просто не знаєш, кого зробити винним і на кого образитися, щоб стало простіше прийняти фіаско. Спортсмен несе свої емоції, як склянку з водою, наповнену до самого краю і
старається не розлити їх по дорозі до старту. Ти повинен бути, як кремінь, аж до команди «на старт!».

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018

СПОРТ
Давор Шукер
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«Це нереально! Хорватія у фіналі чемпіонату світу».

президент Федерації футболу Хорватії
Оксана ПРОДАНЧУК
Навряд чи у футбольному
світі знайдеться людина, котра
стане стверджувати, що до фіналу чемпіонату світу можна
потрапити випадково. І хоча
не так, щоб очікувано, але, вочевидь, закономірно, у вирішальному поєдинку «мундіалю»-2018 гратимуть Франція та
Хорватія. «Це нереально! Хорватія у фіналі чемпіонату світу», — президент хорватської
федерації футболу, бронзовий
призер ЧС-1998, Давор Шукер
не вірить у те, що сталося.
До останнього часу кращим
досягненням збірної Хорватії,
самостійне плавання котрої в
новітній історії футболу розпочалося в 1992 році після розпаду Югославії, було третє місце
на чемпіонаті світу 1998 року
у Франції. Утім після перемоги «картатих» над Англією у
півфіналі ЧС-2018 збірна Златко Далича вже гарантувала собі
на російському «мундіалі», як
мінімум, «срібло». Цікаво, що
чемпіонат світу в Росії всього лише другий — після французького — «мундіаль», на якому збірна Хорватії змагається
на стадії «плей-оф».
Варто додати, що на шляху
до фіналу, котрий відбудеться 15
липня в Москві, підопічні Златко
Далича тричі грали додатковий
час. У матчах проти Данії та Росії
хорватам посміхнулася фортуна
у серії післяматчевих 11-метрових ударів. Водночас гру проти
Англії балканці виграли за рахунок влучного удару Манджукича
в другому екстра-таймі. «Це неймовірне, історичне досягнення. У
нас талановитий склад, це давно
відомо, але нам постійно чогось
не вистачало. Але зараз ми показали якість і характер. Звісно,
нам трохи пощастило, але в нашої збірної є все, що потрібно»,
— сказав після перемоги капітан
картатих Лука Модрич.

■ ФУТБОЛ

«Картаті» проти «триколірних»
Загреб і Париж святкують — хорвати й французи зіграють у фіналі
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. «Плей-оф».
1/2 фіналу. Франція — Бельгія —
1:0 (Юмтіті, 51). Хорватія — Англія
— 2:1 (у дод. час; Перішич, 68; Манджукич, 109 — Тріппьє, 5).
Матч проти «левів» у московських «Лужниках» хорвати
грали під серйозним пресингом
глядачів, які освистали їхнього
захисника Домагоя Віду за виказане ним гасло «Слава Україні!»
після перемоги над російською
командою у чвертьфіналі.
Загалом гоніння, котрі влаштували хорватським футболістам не тільки господарі
«мундіалю», а й ФІФА, не надто вплинули на підопічних Далича. У будь-якому разі гірше
почуватися й грати в Росії вони
не стали. Щоправда, за сказані
слова Домагой Віда вже двічі
вибачався перед господарями
«мундіалю».
При цьому в українському
Міністерстві закордонних справ
засудили «безпринципність»
ФІФА в історії з Відою, котрому
за «Слава Україні!» винесли попередження, а його партнера по
відео — скаута збірної Хорватії
Огнєна Вукоєвича — покарали
грошовим штрафом й відрахували зі складу збірної на ЧС. У
той же час свою незгоду з діями
Міжнародної федерації футболу
продемонстрували й українські
футбольні фани, котрі обвалили
рейтинг ФІФА у «Фейсбуці».
Самі ж хорвати нині живуть думками про майбутній

❙ У півфіналі ЧС-2018 хорвати вирвали перемогу в Англії й тепер спробують взяти реванш у французів
❙ за болюче фіаско 20-річної давнини.
❙ Фото з сайта dfb.de.
фінал iз французами, в котрому вони спробують узяти реванш за болюче фіаско в півфіналі ЧС-1998. Як свідчить головний тренер хорватів Златко
Далич, останні двадцять років
уся футбольна Хорватія згадувала той невдалий матч проти
«триколірних», які, нагадаємо,
в підсумку, виграли домашній
«мундіаль».
Після тріумфу на ЧЄ-2000
Франція грала ще два фінали
на великих футбольних форумах — у Німеччині, на ЧС-2006
та вдома, на ЧЄ-2016. Однак в

обох випадках їх спіткала невдача.
«Два роки тому ми поступилися у фіналі — це було дуже
боляче. Зараз ми не вдома, тому
підтримки, звісно, менше. Утім
сподіваюся, що цього разу нам
пощастить більше. До «мундіалю» окремі гравці говорили, що
хочуть стати чемпіонами. Їм випала така нагода. Але наразі ми
ще не чемпіони», — сказав наставник «триколірних» Дідьє
Дешам.
У півфіналі проти амбітних
бельгійців французи вигляда-

ли впевнено й холоднокровно. І хоча долю франко-бельгійського протистояння вирішив один єдиний м’яч, здалося, що команда Дешама, як і в
попередніх дуелях — з Аргентиною та Уругваєм — тримала
хід поєдинку під контролем. А
от чи вдасться гравцям збірної
Франції зберегти холодну голову у фіналі з хорватами, покаже час. Завдання, насправді, не
надто просте, якщо згадати історію з вилученням Зінедіна Зідана у програному французами
фіналі ЧС-2006 італійцям. ■

■ БАСКЕТБОЛ

У компанії з «королем»
Після успішної гри у передсезонних спарингах
Михайлюк став повноцінним гравцем «Лейкерс»
Олексій ПАВЛИШ
Міжсезоння в НБА — традиційна
пора драфтів та спарингів у Літній лізі.
Цього року закріпитися у найсильнішій
лізі світу намагаються чотири українці
— Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк, Олександр Кобець та Іссуф Санон.
Щоправда, підписати повноцінний
контракт із клубом поки вдалося лише
Михайлюку — Свят уклав трирічну угоду з «Лос-Анджелес Лейкерс» на суму
4,6 мільйона доларів. Про те, що 21-річний вихованець черкаського баскетболу
має потенціал для НБА, експерти говорили ще у 2014-му, коли він почав регулярно грати за рідних «Мавп», а потім
на чемпіонаті світу дебютував за збірну,
ставши наймолодшим гравцем в історії
«мундіалів».
Після досить вдалого старту кар’єри
талановитого атакувального захисника
запросили до Студентської ліги США,
де він провів чотири непогані сезони
в команді Університету Канзаса. По
завершенні контракту Свят вирішив
виставити свою кандидатуру на драфт,
на якому був обраний «Лейкерс» у другому раунді. Але, як і всі новачки, мав
пройти випробування Літньою лігою.

За словами американських оглядачів, Святослав вразив тренерів «озерних» кидками з триочкової зони та грою
у захисті (у матчі проти «Чикаго» клуб із
Лос-Анджелеса дозволив супернику набрати лише 60 очок, а Михайлюк до вдалих дій біля свого кільця додав 15 набраних балів — другий показник у команді). Саме після цього спарингу він нарешті уклав контракт.
Хоча «Лейкерс» — один із найтитулованіших клубів НБА (16 чемпіонських перснів), минулого сезону вони навіть не вийшли до «плей-оф». Але після
підписання зіркового ЛеБрона Джеймса «озерні» мають значно більше шансів
на успіх. «Це мрія грати у одній команді з «королем», думаю, у нас буде класний сезон», — не приховує радості Михайлюк.
До речі, Свят стане другим українцем у складі «золотих» після Станіслава
Медведенка, який свого часу двічі вигравав НБА з «Лос-Анджелесом».
Обрали на драфті і 18-річного Іссуфа Санона («Вашингтон Віззардс»).
Розігруючий захисник встиг дебютувати за столичних у Літній лізі — два матчі
без набраних очок, але наступного року
продовжить грати за словенську «Олім-

❙ Святослав Михайлюк гратиме в одній команді з «королем» ЛеБроном Джеймсом.
❙ Фото з сайта lakers.com
пію», з якою уже ставав чемпіоном країни.
Грають на літніх зборах за океаном і
Олександр Кобець та Богдан Близнюк.
Обом не пощастило на драфті, тому восени вони, скоріш за все, виступатимуть
в інших командах. Близнюк, який поки
провів за «Лос-Анджелес Кліпперс»

один матч (лише одна хвилина на паркеті), уже навіть встиг підписати контракт з ізраїльським клубом «Бней Герцлія».
А одного з лідерів «Черкаських мавп»
Кобця запросили на перегляд у «Чикаго
Буллс», Проте він також поки провів за
«биків» на паркеті лише одну хвилину. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Усе вище і вище, і вище
На чемпіонаті Європи в Іспанії українець утретє покращив власний світовий рекорд зі стрибків у висоту
серед 60—64-річних

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИПНЯ 2018

■ ГОСТІ

«Американський десант» в Одесі
В Україну їде «фестивалити» брат Джулії Робертс
Панове, до нас їде... Ні, не лякайтеся, не
ревізор — gueststar, тобто запрошена зірка,
а саме відомий американський кіноактор Ерік
Робертс, якого запросили організатори Міжнародного Одеського кінофестивалю. Хтось скаже
— ну от, черговий «весільний генерал», а хтось
спитає: та хто він такий, отой Робертс?
У свої 62 він такий же підтягнутий і привабливий, як і в роки свого творчого розквіту, хоча
доля не завжди була поблажливою до нього.
Народившись у творчій сім’ї (батько — режисер, мама — акторка), Ерік уже змалку виходив
на сцену (малим затинався, тож батько вирішив,
що уроки акторської дикції допоможуть подолати цю ваду). Це не надто сприяло успішності в
школі, зате успіх серед ровесників був забезпечений. А там почалися вечірки, випивка, наркотики, яких мало кому вдавалося уникнути на той
час у творчій тусовці Америки. У 1981-му Ерік
мало не загинув, потрапивши в жахливу авіакатастрофу — лікарі пророкували, що він залишиться калікою. Але актор зумів повернутися в

професію, став популярним, але в 90-ті свиню
йому підклала сестра Джулія. Ходили чутки,
що Ерік шалено заздрив їй — зігравши повію
у культовому фільмі«Кралечка», вона затьмарила його своєю зірковою славою.
Та як би там не було, у послужному списку
Еріка серед 500 різнопланових ролей є чимало цікавих робіт, кілька номінацій — на премії «Оскар» і «Золотий глобус». Зрозумівши
свою помилку (так склалося, що шрами на обличчі після аварії, зловживання наркотиками
і, як наслідок, непростий характер, ролі «поганих» хлопців, створили Еріку імідж негативного героя), актор вирішив переглянути своє
ставлення до життя і персонажів, яких він грав.
Ролі Еврімаха в «Одіссеї» та Джона Олански у
серіалі «С-16: ФБР» показали світлі сторони
його таланту. Робертс, як і раніше, багато знімається у фільмах, серіалах, кліпах відомих
музикантів.
Організатори Одеського фестивалю сподіваються, що гостям та учасникам кінофоруму
буде цікаво побувати на творчій зустрічі з актором, адже йому є що розповісти поцінову-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №75

❙ Ерік Робертс.
вачам цього виду мистецтва. Особливо з огляду на те, що недавно завершилася робота актора у психологічному трилері «Сприйняття»
українського режисера Євгена Ножечкіна. Але
це вже зовсім інша історія... ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 16 до 22 липня
Овен (21.03—20.04). Вашою діяльністю
можуть зацікавитися перевіряючі інстанції, давня юридична проблема отримає логічне продовження. Зірки радять підготуватися до цього періоду завчасно, пам’ятаючи мудрі слова: «Хто попереджений, той озброєний».
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Телець (21.04—21.05). Фінансова картина видається нерівною. Великі витрати будуть
пов’язані з розвитком бізнесу, вирішенням професійних проблем,а в декого з особистим життям.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Близнюки (22.05—21.06). Особисте життя може виявитися важливішим за роботу та
кар’єру. Цілком очевидно, що випадковий любовний зв’язок не вдасться ігнорувати. Вiн вимагатиме як зовнішніх, так і внутрішніх змiн.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Рак (22.06—23.07). Близька людина потребуватиме вашої підтримки, але невдовзi допомога знадобиться вже вам. У цей час передбачаються серйозні витрати, і друзі залюбки позичать
вам необхідну суму.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

Лев (24.07—23.08). Доведеться виправляти чужi помилки. У будь-якому випадку слід
пам’ятати, що ця робота потребує особливої
уваги і контролю, оскільки будь-який прорахунок може дорого обійтися.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Діва (24.08—23.09). Ви вiдчуєте, що
бути легковажним навіть приємно. У службових справах ваша буйна фантазія принесе
цілком матеріальні плоди. Впродовж тижня
доведеться розриватися між будинком і роботою.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Терези (24.09—23.10). Найближчим
часом можливе придбання нового офісу або
повне оновлення старого приміщення. Новий
напрямок у бізнесі може розвиватися не так
швидко, як ви планували.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Скорпіон (24.10—22.11). Будьте пильні, перевіряйте папери, які ви маєте підписати, телефонуйте і запитуйте те, що вас цікавить. Краще перестаратися, ніж програти.
З’явиться можливість здійснити справжній
прорив у кар’єрі.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

Стрілець (23.11—21.12). На шляху до успіху постануть серйозні фінансові розбіжності між
вами та компаньйонами, завдяки чому справа
може зайти у глухий кут. Щодо фінансового стану перша половина тижня досить благополучна.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Козеріг (22.12—20.01). Доведеться розбиратися з друзями та однодумцями і пояснювати їм свої професійні та фінансові позиції. Можливі вдалі операції з нерухомістю, є надія на отримання кредиту або спонсорської допомоги.
Дні: спр. — 19; неспр. — 22.
Водолій (21.01—19.02). Завдяки друзям
ви можете знайти нове джерело доходів. Уже зараз почніть економити, але це не означає, що ви
на порозі фінансового краху. Просто тимчасово
не відкладатимете гроші про запас.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Риби (20.02—20.03). Вiдбудуться великі
зміни не тільки в професійні справi, а й в особистих стосунках. Дехто з вас почне вити своє гніздо або зробить його комфортнiшим. У нестабільних пар триватиме смуга відчуження, і в цьому
випадку операції з нерухомістю будуть викликані
розлученням.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22. ■

■ ПОГОДА
14—15 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +24...+26.
Пiслязавтра температура вночi +16...+18, удень +24...+26.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень
+26...+28.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень
+23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +28...+30.

сонячно

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+10…+15
+17…+22
00…00
+10…+15
+17…+22

дощ

12 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 24-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

сніг

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +20...+22. Моршин: уночi
+11...+13, удень +19...+21.

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

+17…+22
00…00
00…00
+29…+34
+17…+22
+29…+34

Південь +18…+23
00…00
Інформація
+29…+34
00…00
надана
+18…+23 Гідрометцентром
+27…+32
України.

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

вину носили монархи. 3. Культовий український рок-гурт, заснований Олегом
Скрипкою. 4. Запалення стінки аорти.
5. «Легені» риб. 6. «Ніс» у слона. 7.
Оззі Озборн, Мік Джаггер, Річі Блекмор. 11. Австрійський композитор, автор опери «Орфей і Евридіка». 13. Замок-музей на Житомирщині, у якому
Ольга Богомолець влаштовує фестиваль Шопена постонеба. 14. Місто полатині, перша частина знаменитої сентенції «Місту і світу». 16. Назва обійстя Скарлетт О’Хари з роману «Звіяні
вітром». 17. Велика ємність чи контейнер. 18. Частина обличчя для їжі та
розмови. 21. Футбольний клуб з Амстердама. 23. Запалення суглобів. 25.
У російських апокрифах — міфологічна істота, біс, противник Бога. 26.
Українська співачка, піддана обструкції за участь у російських хіт-парадах.
27. Фамільна усипальниця. 29. Столиця Норвегії. 32. Математична константа, яка дорівнює 3,14. ■
Кросворд №72
від 6—7 липня

■ ПРИКОЛИ

00…00
+13…+18
00…00
+23…+28
+13…+18
+23…+28
Схід

Центр

По горизонталі:
2. Королевич, герой народної казки і міський голова Тростянця. 5. Ім’я
героя історичної повісті Івана Франка, за мотивами якої Ахтем Сеїтаблаєв
знімає фільм. 8. Гравець збірної Хорватії, який вигукнув привітання «Слава Україні!». 9. Політична партія, створена Юрієм Дерев’янком після Майдану. 10. Тварина, яку будять у березні,
щоб передбачити, якою буде весна. 11.
Протока, яка з’єднує Середземне море
й Атлантичний океан. 12. Легендарний
британський король, який започаткував традицію круглих столів. 15. Надбудова або частина верхньої палуби на
кормі судна. 17. Броньована військова
машина. 19. «Одна ... за вікном, одна
родина за столом, одна стежина, щоб
додому йшла сама» (Пісня). 20. Прикраса. 22. «Співробітник» інквізиції. 24.
Ім’я акторки, яка зіграла головну роль
у музичній комедії Леоніда Квініхідзе
«Небесні ластівки» 25. Солодка густа
рідина, яка лишається після переробки цукрового буряку на цукор. 28. Глава християнської церкви у Вірменії. 30.
Величезний малюнок на стіні будинку. 31. Давньогрецький міфічний цар,
який убив свого батька й одружився зі
своєю мамою. 33. Слов’янський бог
кохання. 34. Соляний «панцир», який
утворюється в чайнику. 35. Ім’я головного героя роману Шарля де Костера,
від якого пішла приказка «Попіл Клааса стукає в моє серце».
По вертикалі:
1. Південноамериканська країна.
2. Довгий верхній одяг з дорогої тканини багряного кольору, який у старо-

На складаннi іспиту на отримання прав.
Інструктор:
— На жаль, ви його не склали.
— Як же я міг його скласти,
якщо я навіть не рушив iз мiсця?
— А як ви могли рушити, якщо
ви залізли на заднє сидіння?
***
— Розкажіть, підсудний, як ви
здійснили пограбування?
— Яке пограбування? Вони самі
попросили.

— Як це?
— Ну, підходять до мене ввечері два чоловiки і кажуть: «Знімай
годинник і черевики». Я і зняв з одного годинник, з іншого — черевики!
***
Розпочато випуск українського
аналога ляльки Барбі — Оксани. До
комплекту входять: її друг Микола,
хата, літня кухня, два гектари городу, лопата, граблі, отрута для колорадських жуків.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009075
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 428
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
тел.: 454-87-71
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

