Донбас уже не той
Як голосували мешканці
пiдконтрольних Українi територiй
та чому вплив Ріната Ахметова
в регіоні стає дедалi менш
помітним

Для Дані, який
тримає периметр

Археологічний
експеримент

Українські гурти записують
музичний альбом на вшанування
трагічної смерті харківського
школяра-патріота

У Легедзиному
в суботу стартує
трипільська толока
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З мера —
у прем’єри

❙ Новий прем’єр Британії схожий на Трампа — і зачіскою, і за поведінкою.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,516 грн
1 € = 28,425 грн
1 рос. руб. = 0,404 грн

Новим очільником
уряду у Великій
Британії став
ексцентричний
Борис Джонсон
— друг України,
скандаліст
і ловелас

» стор.
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ІнФорУМ

«Зі 115 громадян України, яких на сьогодні утримують у СІЗО або в колоніях Росії
з політичних мотивів, 63 — кримські татари. 38 з утримуваних уже засудили.
Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства».

Марія Томак
правозахисниця

■ ГІРКО!

■ НА ФРОНТІ

Гаряче кохання

Вогонь таки пригасили?

У Христинівці рятувальник приїхав до
дівчини освідчуватися на пожежному авто

В ООС віддають в’язнів і демонтують
фортифікаційні споруди

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

У черкаському райцентрі Христинівка тамтешній пожежник Максим Коваленко вирішив покликати до вінця свою
суджену й оригінально освідчився їй у коханні. «Пропозицію руки і серця він зробив, завітавши на роботу до дівчини на
пожежному автомобілі», — розповів «УМ» Костянтин Проценко, речник головного управління ДСНС у Черкаській області.
За його словами, опустившись
на одне коліно перед вихователькою садочка «Мальва» та
діставши обручку, що зберігав
коло грудей, хлопець попросив
кохану дівчину стати йому за
дружину.
«Перед такою офіцерською
романтикою не встояти! Звісно ж, вона відповіла «Так!»,
— порадів за товариша Костянтин Проценко. Колеги й
численні знайомі бажають заступнику начальника Христинівської пожежно-рятувальної частини Максиму Коваленку та його коханій — ви-

❙ Цей день закохані Максим
❙ Коваленко та Ірина Власюк
❙ запам’ятають на все життя.
❙ Фото надане пресслужбою
❙ головного управління ДСНС
❙ в Черкаській області.
ховательці місцевого дитячого
садочка «Мальва» Ірині Власюк — довгих та щасливих
років подружнього життя.
Між іншим, освідчення
відбулось під час відпрацювання на території закладу
спеціальних фахових занять,
які були заплановані ще на
початку 2019 року. ■

Хто вчиться,
той не платить
Із 1 вересня тернопільські школярі
та студенти їздитимуть безплатно
На позавчорашній сесії
Тернопільської міської ради
прийняли рішення про безкоштовний проїзд учнів та
студентів місцевих навчальних закладів в електричному громадському транспорті та комунальних автобусах
(останніх у місті поки що небагато. — Авт.). Щоправда,
приватних «маршруток» це
не стосується.
Радісне для багатьох тернополян, чиї діти навчаються, нововведення стане чинним з початку нового навчального року. «У навчальний періoд, включнo з вихідними,
прoїзд для учнів та студентів стане безплатним, — коментує рішення міської влади гoлoвний спеціаліст відділу зв’язків iз грoмадськістю
та ЗМІ Мар’яна Зварич. — На
сесії міської ради переглядали бюджет міста. Були додат-

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив iз прем’єрміністром Італії Джузеппе Конте вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд засудив до 24 років
ув’язнення. В офісі президента зазначили, що під час телефонної розмови в
середу обговорювався нещодавній вирок суду міста Павія громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у
вбивстві італійського журналіста Андреа
Роккеллі на Донбасі в 2014 році.
Стверджується, що Зеленський запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. «Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та
підкреслив важливість неупередженого
розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом», — повідомили у пресслужбі.
лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської
Федерації та їх найманцями своїх
зобов’язань iз синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на
зазначеній ділянці.■

■ АНОНС

Археологічний експеримент

■ РЕГІОНИ

Світлана МИЧКО

Упродовж минулих двох діб
збройні формування Російської
Федерації та її найманці не стріляли зі зброї крупних калібрів, загалом дотримуючись режиму припинення вогню. З гранатометів та
зі стрілецької зброї вогонь iз боку
противника вівся по позиціях наших захисників поблизу населеного пункту Луганське. В околицях
Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників iз ручного протитанкового
гранатомета та великокаліберної
стрілецької зброі. Поранено одного нашого воїна.
У районі проведення ООС
тим часом передали на наш бік
64 ув’язнених, які відбували покарання на тимчасово непідконтрольній Україні території
Луганської області. Безпеку в
районі передачі полонених, для
того щоб цей акт відбувся на мосту в Щасті без перешкод і загроз
iз боку російських окупаційних

військ, забезпечували військовослужбовці зі складу Об’єднаних
сил.
До речі, українська сторона
спільного центру з контролю та
координації питань припинення
вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила про
готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська.
Зокрема, вже сьогодні може
розпочатися демонтаж трьох
фортифікаційних споруд уздовж
дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом
через річку Сіверський Донець.
Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуть у рамках
виконання робочих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці біля Станиці Луганської.
Варто зазначити, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливе

■ А ТИМ ЧАСОМ...

кові надхoдження дo бюджету, тoму виділили кoшти на
прoїзд. Чи залишиться так і
на канікулах — наприклад,
oсінніх — ще невідoмo. Зараз
нова система проїзду тільки
налаштoвується».
Однак є важливе уточнення: правом безкоштовного проїзду зможуть користуватися лише власники учнівських та студентських
«Карток тернополянина»
(про введення таких «УМ»
свого часу розповідала детально). Дo кінця літа прoїзд
у тернопільських трoлейбусах для студентів та учнів,
за наявнoсті у них згаданих
карток, кoштуватиме по-старому — 2,5 гривні. Нагадаємо, що при оплаті готівкою
для всіх «непільгових» громадян проїзд у тернопільському транспорті сьогодні —
один iз найдорожчих iз-поміж регіонів: 7 гривень в автобусі й 6 — у тролейбусі. ■

У Легедзиному в суботу стартує трипільська толока
Людмила СТРИГУН
Черкаська область
На Черкащині, у славному селі
Легедзине Тальнівського району,
де розташований Державний історико-культурний заповідник
«Трипільська культура», завтра
народ збирається на трипільську
толоку.
«Починаємо працювати з 11-ї
години. Цього разу толока стане
своєрідним археологічним експериментом. Ми спробуємо зробити абсолютно інший варіант даху
трипільської хати», — розповів
«Україні молодій» Владислав Чабанюк, директор заповідника. За
його словами, на маленьких моделях трипільських будівель найчастіше дах є напівсферичним і без
стріхи переходить у стіни. За великої щільності забудови трипільських поселень дах міг бути глиняним, тобто плетеним, як корзина,
і накиданим глиняним замісом.
«Працюватимемо з глиною,
піском і кізяком, щоб зробити
штукатурку, котра б краще витримувала опади. Адже ми не знаємо, які насправді були хати у трипільців і не стверджуємо, що верх
міг бути саме таким. Просто шукаємо відповідь за допомогою такого наукового експерименту», —
пояснює пан Владислав. За його
словами, цілком зрозуміло, які

❙ Трипільська хата чекає суботньої толоки.
❙ Фото із ФБ Владислава Чабанюка.
були стіни у хатах трипільців, —
наука про це більше знає, ніж про
те, якими ж були в їхніх оселях
дахи. Про дахи дуже мало інформації. Припускається, що на хатах міг бути і глиняний круглий
верх. Як довго він зможе прослужити, як часто його потрібно ремонтувати — покаже час.
«Є можливість 27 липня долучитися до археологічного експерименту під час трипільської толоки. А ще познайомитися з нашим музейним проектом, який
здійснюємо завдяки гранту від
Українського культурного фонду», — запрошує всіх бажаючих
Владислав Чабанюк. Він каже, що
толока триватиме до 15-ї години.

«Для трудівників гарантуємо наваристий смачний борщ і апетитну кашу. Миски, ложки, чашки
беріть із собою».
Після роботи відбудеться відкриття музейних виставок: «Історія в прикрасах» — від Юрія
Коваленка, власника однієї з найбільших етнографічних колекцій
дукачів в Україні, «Трипілля в писанці» — від майстрині Світлани
Бас, далі — екскурсії музеєм заповідника «Трипільська культура» та на місце проведення археологічних розкопок на поселенні-гіганті «Тальянки». Вже ввечері виступить гурт «Очеретяний
Кіт» і почнеться перегляд фільму
«Чорний Козак».■

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

803,4 млрд
гривень

До 9,7 млрд

осіб зросте населення планети до 2050
доходів за перший квартал нинішнього року року, оприлюднили прогноз демограотримали українці, підрахувала Державна фів у свіжій доповіді ООН.
служба статистики.

Майже 2,5 млн Про 349 тис. 651

На 122,4 тис.

квадратних метрів

людей

учасника

житла введено в експлуатацію в Україні за бойових дій станом на середину липня цього року зменшилася чисельність населення України
підсумками першого кварталу нинішного внесено відомості до Єдиного реєстру учасників впродовж січня—травня 2019 року, згідно
антитерористичної операції, повідомило УНН.
з даними Державної служби статистики,
року, підсумували в Мінрегіонбуді.
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■ ПАМ’ЯТЬ

■ БОРГИ НАШІ

Для Дані, який
тримає периметр

Перепалка
з неоплатою

Українські гурти записують музичний
альбом на вшанування трагічної смерті
харківського школяра-патріота

«Нафтогаз» знову обіцяє
залишити Смілу без газу

Руслан ГОРОВИЙ

Зима не за горами, і Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
погрожує залишити черкаське місто Сміла
без газопостачання через борги. Як повідомляє пресслужба цього відомства, зрив
комунальним підприємством «Смілакомунтеплоенерго» затвердженого графіка
погашення заборгованості може призвести до повторення кризи минулих опалювальних сезонів у Смілі, коли місто залишилося без теплопостачання через борги
за газ.
За словами першого заступника голови
правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи, сьогодні борг «Смілакомунтеплоенерго» перед «Нафтогазом» становить 80,8 млн грн, з яких 62,1 млн грн —
реструктуризовано. «Для того, щоб увійти
в графік реструктуризації, «Смілакомунтеплоенерго» необхідно погасити принаймні 2,6 млн гривень заборгованості», —
пояснює пан Перелома.
Також «Нафтогаз» попереджає, що в
разі подальшої несплати КП «Смілакомунтеплоенерго» щомісячних платежів за
договорами реструктуризації дія цих договорів припиниться, і сплаті підлягатиме
весь залишок заборгованості, що була реструктуризована. У такому разі теплопостачання осель мешканців Сміли під час
опалювального сезону знову може опинитись під питанням.
«Стабільність забезпечення смілян
теплом повністю залежить від дій місцевої влади. Сподіваюсь, її чогось навчили
помилки минулих років, коли доходило
навіть до відключення опалення взимку, і
цього року кризова ситуація не виникне»,
— зазначає Сергій Перелома.
Як повідомляє т. в. о. голови Черкаської облдержадміністрації Тарас Висоцький, смілянська міська влада повинна не
займати вичікувальну позицію, а ухвалити конкретні рішення, щоб нормально ввійти в опалювальний період. У разі
адекватних дій з боку органу місцевого самоврядування допомагатиме в цьому процесі й обласна влада. «Для того щоб вести
перемовини з НАК «Нафтогаз України»,
отримати реальні шанси на номінації, а
згодом і власне на газ, щоб забезпечувати
надання послуг, міська влада Сміли має
подбати про гарантії у формі листів та рішень», — зазначив Висоцький. Адже Сміла вже мала використати всі інструменти,
починаючи з національного рівня.
Йдеться не просто про звернення, а про
гарантії, які може надати влада міста, —
яким саме шляхом вона відшкодовуватиме заборговане та в які терміни. І робити це
треба максимально швидко. Наразі Сміла
має передбачити щонайменше 8 млн грн,
які треба за будь-яких обставин повернути, щоб НАК «Нафтогаз» мав мінімальні
гарантії та надав номінації. І це цілком у
повноваженнях міста. Але досі таких рішень немає.
Тож наразі в облдержадміністрації
очікують звернення від Смілянської міської ради до обласного оперативного штабу з розрахунками й конкретними кроками в межах повноважень, наголошує
пресслужба Черкаської ОДА. Тільки після цього, аби зрушити ситуацію з мертвоі
точки, оперативний штаб Черкащини стукатиме у столичні кабінети. ■

Даня
Дідік.
П’ятнадцятирічний хлопчик з
одинадцятої школи Харкова.
Він мав мільйон варіантів цікаво прожити своє життя, однак загинув за те, щоб такий
шанс був у нас.
22 лютого 2015 року Даня
разом із друзями пішов на
присвячену першій річниці Майдану Ходу Гідності.
Не просто пішов: він та його
друзі тримали периметр колони, бо чекали провокацій. Той, хто жив у Харкові
у 2015 році, зрозуміє про що
мова.
Та сталося більше ніж
просто провокація: покидьки підірвали протипіхотну
міну. Кадри з ходи облетіли весь світ. Дев’ятеро людей отримали поранення.
Четверо, серед них і Даня,
загинули. Слід сказати, що
Данька виявився справжнім бійцем. Він боровся за
життя ще цілу добу, однак,
на жаль, так і не виборсався
з лабет смерті.
Я не знав Даню особисто. Дізнався про все з телебачення. Пізніше мені написала мама Даніної однокласниці, — попросила допомоги в аукціоні «Баш на
Баш», який організовували
однокласники хлопця, щоб
вирученими коштами допомогти пораненим бійцям у
госпіталі. Я почав обдзвонювати всіх знайомих зірок,
просити якісь лоти для благодійного аукціону. Мені не
відмовив ніхто.
Коли ж познайомився
з батьками Дані, Андрієм і
Анжелою, то зрозумів, що
маю зробити для нього дещо
більше. Тим паче що мені,
як людині зі сторони, було

очевидно: попри обіцяння
директора і педагогічного
колективу зробити все, щоб
увічнити ім’я Дані, ідея насправді саботується.
Підозри виявилися не
безпідставними. Якщо спочатку директорка казала батькам щось на зразок
«давайте пізніше», «давайте з наступного навчального року», то коли я почав
прямо питати її про необхідні для надання імені хлопця школі кроки — риторика змінилася. Вона була категорично проти. Зараз я не
наводитиму всі версії і доводи, які мінялися чи не щодня. Хто захоче — зможе все
знайти в інтернеті. Однак
факт є фактом: людина, яка
на публіці ставала перед гробом учня на коліна, виявилася або слабкою морально, або
брехала про все від початку.
Ані петиція до міськради,
яка набрала необхідну кількість голосів за кілька днів,
ані звернення депутатів і активістів нічого не дали. Єдине, що зроблено, — повішений на школі без згоди батьків Дані дивний знак, який
об’єднав в одній композиції
згадку про двох абсолютно
різних учнів, які вчилися в
цій школі в різний час.
І тоді я з однодумцями
зрозумів, що попри красиві
слова і заяви, пам’ять про
хлопця хочуть свідомо замилити. Розпорошити. Час іде.
У школі все менше людей, які
пам’ятають Даньку. На це
все і розраховано. Саме тому

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Даня Дідік загинув, щоб мільйони українських дітей могли
❙ безпечно почуватися на своїй землі...
❙ Фото з сімейного архіву.
зроблено вже кілька проектів на увічнення пам’яті. Українські художники намалювали близько двадцяти портретів Дані Дідіка. В місті
Покров з’явилася спортивна школа імені Дані. Ми весь
час робим усе, щоб ім’я хлопця не затерлося і продовжуємо боротися, щоб школі таки
надали його ім’я.
Проект «Так працює
пам’ять» — логічне продовження всього, що робилося
донині: вшанування пам’яті
Данила і так само відданих
своїй країні юних. Просто
це інший рівень.
Все почалося з вірша.
Ми ніколи з тобою
не виростем.
Ми ніколи не будем дорослими.
Наші скроні не зробляться
сивими
І обличчя не вкриються
зморшками.
Ми не зможем зробить
зауваження
Вчителям, що збрехали
щоб вижити.
Про мандрівки ділитися
враженнями
І по пиву із друзями випити.
Ми назавжди зависли
над прірвою
Ми між «після» і «до».
Посередині.
Там де час по спіралі
над вирвою
З наших душ і кісток
робить марево.
Ми ніколи-ніколи
не виростем.
Ми ніколи нікого
не скривдимо.

■ СПІВТВОРЧІСТЬ

Вустами дитини
У відкритому доступі — байки Глібова, озвучені
школярами з окупованого Донбасу
Олена ЯРОШЕНКО
Колектив Громадського дитячого
інтернет-телебачення і радіо «Веселка TV» завершив унікальний проект
«Байки UA: діти для дітей». Це добірка 30 аудіотворів — байок відомого
українського письменника Леоніда
Глібова. До живої, багатої мови, легкості діалогів і дотепності байок про-

фесійна команда творців проекту додала дитяче озвучування, авторське
музичне оформлення та звукошумові
ефекти.
Над проектом, який реалізовано
за підтримки Українського культурного фонду, два місяці працював колектив на чолі з Діною Ібрагімовою
— керівником «Веселки TV». П’ять
років тому ця творча організація пе-

Наша доля — лишитися
підлітком
Що на фото всміхається
щиро вам.
Я опублікував його у
«Фейсбуці», а через деякий
час мені написав Євген Їжак,
з гурту TaRuta, запитав, чи
можна взяти його для пісні. І тоді в голові неначе переключився тумблер. Я почав обдзвонювати музикантів з ідеєю зробити альбом
пам’яті Дані.
Наразі
вже
записано кілька треків. Зокрема,
групами KOZAK SYSTEM,
«Брати Гадюкіни», «Широкий Лан». У стадії написання й зведення треки від
Марини Одольської, гуртів
TaRuta та Скрябін. Стовідсотково пообіцяли приєднатися Антитіла, ТНМК
і Валерій Харчишин. Окрім того, думають над піснею «Кораллі», «Мотанка»,
«Мало», «Ярмак», «Нумер
482», Familia Perkalaba,
Пенсія Pensiya, «Пирятин»,
OT VINTA. А це, погодьтеся,
вже серйозно.
Зовсім скоро ви почуєте
першу пісню з альбому імені
Дані Дідіка. А потім, сподіваюся, все понесеться сніжною лавиною. Бо так працює
пам’ять.
Окрім усього, дуже сподіваюся таки підсумувати цей
рік наданням 11-й школі
Харкова імені хлопчака,
який виявився на порядок
мужнішим і чеснішим за
своїх учителів. ■

реїхала з Луганська до Києва, а серед
вихованців інтернет-телебачення —
діти-переселенці та юні кияни, які
спільно проводили репетиції та записували байки. «Ексклюзивом проекту
є те, що твори начитували не диктори
та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій від 6 до 14 років, зокрема й переселенці зі сходу України.
Відсьогодні аудіотвори доступні в мережі iнтернет, що дозволить охопити
всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів усього світу»,
— розповіла Діна Ібрагімова.
Слухати байки Глібова у чудовому
виконанні дітей можна в «Ютубі»і.
Також там можна побачити, як створювалися аудіокниги, зазирнути за
лаштунки. Партнером проекту виступила Національна спілка журналістів
України. ■

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

54 тис. 481

115

українців

Понад 70% У кожній 5-й

переслідує Кремль із політичних мотивів в окупованому
особа
Росією Криму та на території РФ (і це — лише тих, хто вже уклав угоди з
захворіла на кір у 2018 році, застерігає ті, кого вже утримують у СІЗО чи колоніях), за сімейним лікарем, задоволені
словами правозахисниці Марії Томак.
ним, засвідчило опитування
Міністерство охорони здоров’я України.
соціологічної групи «Рейтинг».

польській
компанії

2,5

штуки

фальшивок припадало на кінець
працюють
2018 року на один мільйон справжнині українці, складаючи вже майже 4 відсо- ніх гривневих банкнот порівняно з 3,6 штуки 2017
тки від усього населення країни-сусідки, пише року, каже директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.
Bloomberg.
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■ ПІСЛЯМОВА

■ ВІЗИТКА

Донбас
уже не той

Хто ви, народні
обранці?

Як голосували мешканці пiдконтрольних
Українi територiй та чому вплив
Ріната Ахметова в регіоні
стає дедалi менш помітним
Катерина БАЧИНСЬКА
За партійними списками
лише в трьох регіонах України
президентська партія «Слуга
народу» не здобула перемоги.
Натомість у Львівській області
перше місце за списками посіла
партія «Голос», а от у Донецькій i Луганській областях перемогу отримали представники «Опозиційної платформи —
За життя» (далi — «ОПСЖ»).
І, здавалося б, чому тут дивуватися, адже вотчина «синьобілих» ще з 90-х років була віддана спершу Партії регіонів, а
потім «Опозиційному блоку».
Проте саме ці вибори показали, що електоральні зміни відбуваються й на консервативному Донбасі.
Почнемо з того, що наприкінці 2018 року партія «Опозиційний блок» розкололася на
дві політичні сили — «ОПСЖ»,
яку очолили Віктор Медведчук
i Юрій Бойко, та безпосередньо
«Опозиційний блок», на чолі
якого стали Олександр Вілкул
і Вадим Новинський. На вибори партії пішли окремо й під
час кампанії гостро критикували одна одну. Чим відрізнялася риторика «ОПСЖ» від
«Опозицiйного блоку»? Тим,
що в партії Медведчука відкрито говорили про тісні стосунки
з Росією, її представники їздили на переговори до Москви та
виступали за прямі перемовини з очільниками так званих
«ДНР» і «ЛНР». У свою чергу,
в «Опозицiйному блоцi» були
обережнішими. Зберігаючи риторику про дружні стосунки з
Росією, вони все ж наполягали
на тому, що Україна — суверенна та незалежна, а з Росією варто дружити, щоб досягти миру
та економічної стабільності.
Якщо ж подивитися на попередні результати виборів,
то представники Медведчука
зайняли друге місце за кількістю мандатів у парламенті і,
за попередніми результатами,
близько 44 місць у Верховній
Раді, а от «Опозицiйний блок»,
вплив на який має олігарх Рінат Ахметов, і взагалі не пройшов до Ради, отримавши трохи більше 3% підтримки. І це
вперше з моменту заснування
Партії регіонів, яка і є джерелом «Опозицiйного блоку», її
депутати не пройдуть до Ради.
Проте карколомні зміни в
Донецькій та Луганській областях відбулися не лише за
партійними списками, а й на
мажоритарних округах. Донецька область — єдина, де
президентська партія «Слуга
народу» не перемогла в жодному мажоритарному окрузі з
дванадцяти. Якщо раніше «синьо-білі» брали тут абсолютно всі округи, то цього разу
це вдалося зробити лише чотирьом представникам від «Опозицiйного блоку» і ще чотирь-

ом — від «ОПСЖ». Усе інше
взяли самовисуванці та один
представник від «Батьківщини».
Трохи інша ситуація на Луганщині: там шiсть округів,
і в одному з них таки виграв
представник «Слуги народу». І
лише по одному представнику
від партії «ОПСЖ» та «Опозиційного блоку». Як сталося, що
Рінат Ахметов, найвпливовіша
персона Донбасу, не змiг здобути перемогу в регіоні, який
контролював ще з 90-х років?
За партійними списками (що
на Донеччині, що на Луганщині) партія, яку асоціюють
з Ахметовим, зайняла лише
третє місце. І навіть у Маріуполі, де майже половина міста
працює на заводах «Метінвесту», власником якого є Ахметов, перемогу здобула конкурентна «ОПЗЖ».
Програв вибори навіть один
із найближчих соратників Ахметова — Борис Колеснiков,
який споконвiку обирався за
своїм округом. Звісно, не всі округи на Донеччині однакові. Через окупацiю бойовиками у частині з них лише кiлька тисяч, а
то й кількасот виборців. Але це,
навпаки, тільки розширювало
простір для маневру нечесних
на руку кандидатів. У підсумку
в парламенті Рінат Ахметов матиме найменшу кількість депутатів за всі скликання — всього сiм осіб. Нагадаємо, що сам
Ахметов двічі обирався до парламенту й навіть після того, як
він пішов із публічної політики,
мав свої сфери впливу — спершу Партію регіонів, а згодом невелику фракцію «Опозиційного
блоку». Зараз його депутати навіть міжфракційне об’єднання
створити не зможуть. У свою
чергу, партія Віктора Медведчука, яка розраховувала отримати значно більше мандатів
за «мажоритаркою», зайде до
парламенту з 44 депутатами і,
враховуючи однопартійну більшість «Слуги народу», ні на
що не впливатиме. І що цікаво, представники «ОПЗЖ» теж
втратили частину впливу в містах Сiверськодонецьк, Лисичанськ i Рубіжне, де розташованi підприємства, які контролює Дмитро Фірташ, що тісно
пов’язаний із партією «ОПЗЖ».
У всіх цих містах перемогу здобули кандидати від «Слуги народу».
Усю цю історію з Донбасом
можна трактувати як «просто люди не розібралися, хто є
хто, і не знали, що «синьо-білі»
розкололися». Цілком можливо, що дехто з їхнiх виборців і
досі про це не знає. Але те, що
в регіоні, який раніше повністю контролювали Ахметов і
Фірташ, тепер змінився баланс
сил, є дзвіночком для тих, хто
розраховував усе життя безупину контролювати свої вотчини. ■

Якою буде Верховна Рада дев’ятого скликання,
на скільки оновиться новий парламент
та які рекорди встановила партія «Слуга народу»
Катерина БАЧИНСЬКА

Поки ЦВК усе ще рахує
голоси, ми вирішили
розказати про найцікавіші факти про Верховну Раду дев’ятого
скликання. Хто став
наймолодшим і найстаршим депутатом,
чому
парламентські вибори називають
третім туром президентських і чого чекати від парламенту, в
якому понад 300 депутатів — нові обличчя?
На момент здачі номера в Центрвиборчкомі
опрацювали 99,8% голосів, проте затримка
— за проблемними
округами, де підрахунок голосів і досі триває.
Третій тур президентських виборів — так
називають позачергові
вибори до парламенту.
Чому? Бо, за попередніми
підрахунками,
партія
Зеленського
бере таку саму кількість
голосів, яку віддали за
нього в першому турі
президентських виборів 2019 року. Тоді,
21 квiтня, за Зеленського проголосувало 5
мільйонів 700 тисяч
українців, а за «Слугу
народу» станом на даний момент — понад
6 мільйонів виборців.
Не варто забувати, що
гасла, банери та реклама кампанії «Слуги
народу» були ідентичними тим, що й за президентської кампанії.

Скільки буде нових?
За попередніми
даними ЦВК, пiд куполом ВР буде 323
депутати, які раніше не були в парламенті, а це більш ніж
три чверті від усього
складу. І тільки 100
депутатів, які були в
попередніх скликаннях, займуть свої місця під куполом. Найбільше «нових» депутатів заведе «Слуга народу», яка ані
в списку, ані на округах не має колишніх або чинних нардепів. Такий принцип сповідували й у
«Голосі», проте лише
щодо партійних списків. Хоча одна людина, яка раніше була
депутатом, в Раду
таки зайде від «Голосу» — це Святослав
Вакарчук. Найбільше «попередників»,
iмовірно, оберуть-

❙ У парламенті дев’ятого скликання буде на 8% більше жінок,
❙ аніж у попередників. Було 12, стане 20.
❙ Фото зі сторінки Ірини Геращенко у «Фейсбуці».
ся як самовисуванці.
Серед 49 кандидатів
35 уже були в парламенті.

Скільки жінок буде
в Раді?
Збільшиться кількість жінок у Верховній Раді — тепер
кожен п’ятий член
парламенту — депутатка. У попередній
Раді таких було одна
з восьми. На цей момент загальна кількість жінок — 87
осіб. За списками
61 жінка проходить
до парламенту, а за
«мажоритаркою» —
26. Найбільше в партії «Слуга народу»
— 53 особи. Другу
та третю позиції займають «Європейська
солідарність» i «Голос» — відповідно.
Найменше місць для
жінок в «Опозиційної платформи — За
життя».

Наймолодший та
найстарший депутат
Між наймолодшим i найстаршим
депутатом дев’ятого
скликання різниця
у 55 років. Найстарший — представник
«Опозиційної платформи — За життя» Юлій Іоффе 1940
року
народження.
До речі, саме він, як
найстарший депутат,
відкриватиме перше урочисте засідання парламенту. А от
наймолодшому парламентарiю Святославу Юрашу лише 23
роки, він представник «Слуги народу».
Має дві освіти, був
активним учасником
Майдану та вперше
обирається до парламенту.

Рекорди партії
Зеленського
Окрім того, партія
«Слуга народу» зможе сформувати монокоаліцію та проголосувати за уряд
зі своїх членів, адже
вони набрали найбільшу кількість депутатів не лише за
партійними списками, а й за мажоритарною
системою.
Партія Зеленського
перевершила рекорд
партії Януковича,
провівши найбільшу
кількість мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав «Партії
регіонів», яка у 2012
році виграла 113 мажоритарних округів.

«Зірки» дев’ятого
скликання
Ну і яка Рада без
представників шоубізнесу? Серед них будуть лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, кілька шоуменів
i телеведучих, серед
яких — Олександр
Скічко, «ревізор» Микола Тищенко та художній керівник студії
«Мамахохотала» Роман Грищук. Також
пройшов до парламенту актор «Кварталу
95» Юрій Корявченков, більше відомий
як Юзік. Не обійдеться й без спортсменів —
серед них срібний призер Олімпійських ігор
Жан Беленюк i легкоатлетка та чемпіонка
світу Ольга Саладуха.
А ще в парламенті
дев’ятого скликання
можна буде побачити тамаду, фотографа,
виховательку дитячого садка та безробітних. Представник команди президента Во-

лодимира
Зеленського в Ужгороді Ігор
Кривошеєв — тамада, професійний ведучий i досвiдчений організатор весіль. Також від партії «Слуга
народу» пройшов професійний фотограф.
29-річний Сергій Штепа переміг генерального директора «МоторСічi» В’ячеслава
Богуслаєва і набрав
43,6% голосів на 77му виборчому окрузі
в Запорізькій області.
Цікаво, що сам Штепа — весільний фотограф. За інформацією
місцевих ЗМІ, за годину своєї роботи як фотограф він бере від 1
тис. 300 до 1 тис. 900
гривень.

Усі області, окрім...
У
всіх
регіонах, окрім Луганської, Донецької та
Львівської областей,
президентська партія здобула перемогу
за партійними списками. У Львові більшість зiбрала партія
«Голос», а от у Донецькій та Луганській областях — «Опозиційна платформа
— За життя». А ще
вперше в історії парламентських виборів
на всіх округах у столиці виграла пропрезидентська сила, здолавши навіть найзатятіших мажоритарників, які обиралися
у Києві ще «за царя
Гороха». Причому в
більшості випадків,
враховуючи які «ноунейми» прийшли в
Раду на їхнi місця,
програли солідні марожитарники не конкретним депутатам,
а бренду «Слуга народу». ■
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Тячів здорового глузду

Дадуть прикурити

Як закарпатський райцентр виборює природну екосистему для себе
і для регіону

За викидання недопалків де прийдеться
нечупарам доведеться платити штрафи
Марія ШИЙКО

Інна ТЕСЛЕНКО
Закарпатська область
На перших виборах
міського голови в 2015
році чинний на той момент очільник Тячева Іван Ковач набрав
94,36% голосів виборців. На той момент він
виявився єдиним кандидатом на цю посаду.
Хоч, за словами місцевих мешканців, сам цієї
виборної посади не прагнув. Просто після кількох попередніх років
справжньої реанімації
дотаційного містечка
місцева громада не бачила альтернативи недавньому керівнику Податкової інспекції, який
прагматично реалізував
свій професійний досвід
на благо міста.
— Мені просто пощастило з адекватними депутатами, — одразу розставляє пріоритети сам Ковач. — Разом
зі мною тоді сімдесят
відсотків підприємців
обрали в міську раду.
Тобто вирішувати долю
Тячева зібралися раціонально мислячі люди.
Вони чудово розуміли,
які приблизно кошти
нам потрібно мати, аби
реально почати вирішувати проблеми міста. Двічі пояснювати
нікому нічого не треба
було... В мій перший
прихід у районну Раду
всього процентів 8-10 за
оренду землі сплачували підприємці. Я кажу:
хлопці, як ви хочете
дороги робити, в комфортному і життєздатному місті жити, при
цьому не сплачуючи за
землю? Так у нас нічого не вийде. Починаємо
з вас... Тобто депутати
підняли ставку земельної оренди і самі перші її сплатили. І тільки після цього почали
вимагати від інших. У
нас сьогодні 98 відсотків населення сплачує
повноцінні податки за
землю. Хто не платив —
на тих після трьох попереджень подали в суд. І
ніхто не ображається ні
на кого, бо відсутнє для
взаємних образ підґрунтя: усім зрозумілий алгоритм відрахувань,
усі платять на однакових умовах. Пам’ятаю,
як вісім років тому, отримавши наповнений
бюджет, сказав підприємцям-депутатам: от
ви заплатили своїх півтора мільйона гривень,
тепер можете їх спокійно розподіляти на міські потреби. Бо тепер ви
справді розпоряджаєтеся власними грошима. А ми ж починали з
дефіцитом бюджету: на
старті всього 87 тисяч
на рік Тячів отримував
на все про все... А закін-

❙ Тячів запрошує до співпраці.

❙ Іван Ковач — мер українського сучасного міста.
чили чотирма мільйонами...
До Тячева сьогодні
справді приємно приїздити. Дороги скрізь
заасфальтовані, декоративні дерева-квіти
висаджені, місто благоустроювали, зберігаючи колорит старовинної архітектури, обережно вписуючи в розчищений від розвалля
простір сучасну інфраструктуру — з фонтанами і пам’ятниками, дитячими ігровими майданчиками. І все це —
власним коштом. Бо тут
не мають «домашніх»
депутатів у парламенті, нема й великих промислових підприємств.
— Зате вдалося створити разом із приміськими селами об’єднану
громаду і тепер у нас
залишаються кошти
ПДФО (податок на доходи фізосіб. — Ред.)
— пояснює Ковач. —
І ми чудово ним скористалися. Фінансисти розуміють, наскільки серйозні кошти, які
окремою субвенцією
об’єднаним громадам
держава дає вже протягом трьох років, плюс
від ПДФО 60 відсотків.
Але останні кілька
років тячівський мер,
кабінет якого розташований просто біля входу у двоповерхове приміщення міськради, намагається реалізувати
ще одну важливу ідею
— будівництво сміттєпереробного заводу, для
якого навіть спонсорів
знайшов. Аж у Фінляндії. Але ні очевидна необхідність появи такого

важливого інфраструктурного об’єкта в засміченому Закарпатті, ні
купа ретельно відпрацьованих і навіть попередньо підписаних домовленостей поки що не пробиває стінку розрізнених
і недоведених до спільного знаменника вітчизняних законодавчих нетрів. Тому й відповідальні фіни поставили узгоджений проект на паузу,
до кращих часів.
— Якщо б держава
справді захотіла залучити більше інвесторів
і створила відповідні
преференції — на три
роки вам отакі от пільги і йдіть, розвивайтеся! — багато корисних
процесів уже давно
можна було б зрушити з
мертвої точки, — впевнений Іван Іванович.
— Підприємці б зуміли швидко розібратися, куди їм бігти, за що
взятися і що саме вони
можуть і хочуть зробити...
Законодавча
ініціатива у Міністерства екології була. Ми
підписували попередній договір у присутності посла Фінляндії і
наших двох заступників міністрів у Посольстві Фінляндії в Києві.
І публікації у пресі про
це були... Фіни дуже
хотіли з нами співпрацювати. Бо у нас навіть виділено землі спеціального призначення
під будівництво такого
підприємства, що мало
в кого є. І тут я буду дякувати нашій громаді,
поки й житиму: люди
без жодних спекуляцій
підтримали цю ідею на

громадських слуханнях. Бо усвідомлюють,
наскільки це насправді важливо для всіх
нас. Тільки потрібен
методичний, постіний
контроль усіх необхідних умов відповідними
структурами і фахівцями. І все. Нічого страшного немає в самому
факті існування такого підприємства. Он у
центрі Відня сміттєпереробне підприємство
працює, — то мало хто
навіть запідозрить, яку
саме роботу воно виконує. Бо дотримано всіх
заходів безпеки, всіх
технологій при його
будівництві і в його роботі. Навколо чистенько, красиво і безпечно... Я не знаю, чому
досі наше Міністерство екології не домоглося створення системноі законодавчої структури, яка б дозволила
запрацювати тим окремим хорошим законам,
які вже вдалося прийняти. Чому до нас фіни
не зайшли? Бо 70 відсотків коштів, які вони
закумулювали на розвиток проекту, повинні були прийти за рахунок використання «зеленого» тарифу. У них
просто в законодавстві
так закладено, вони ж
не можуть порушувати в інвестиційних проектах власне законодавство... А у нас знову почали гратися із
законодавством, перекреслюючи все роками
напрацьоване...
Ні, це не скарги. Ковач разом зі своєю громадою, підготувавши
надійний плацдарм з
однодумцями на Тячівщині і порозумівшись із
багатьма закарпатськими земляками, продовжує боротьбу за здоровий глузд. Підтяглися
на допомогу деякі парламентарії й фахівці-експерти з Києва. Тому є
надія, що маленьке диво
спільної розбудови місцевих громад таки мультиплікується за принципом «маленьких кроків»
і на всю Україну. ■
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На початку липня у Верховній Раді зареєстрували проект
закону «Про управління відходами» №10411. Його авторами стали в тому числі експерти з Міністерства екології
та природних ресурсів. Мета
його — вдосконалення системи управління відходами і
вжиття заходів для запобігання або зменшення їх утворення. А принциповими в цьому
документі є кілька моментів:
збільшення штрафів за сміття
та переведення частини утилізаційних витрат із громадян на
виробників. Тож тепер, викидаючи недопалок або пакет із
вікна автомобіля, ви ризикуєте отримати штраф від 1 тисячі
700 до 2 тисяч 550 гривень. Передбачено фінансове покарання й за викидання непотребу з
пароплавів або потягів. Ті, хто
псує сільськогосподарські землі шкідливими відходами, ризикують заплатити від 4 тисяч
250 до 8 тисяч 500 гривень. За
порушення правил поводження зі сміттям і його вивезення фізичним особам загрожує
матеріальне стягнення: від 1,7
тисячі до 6,8 тисячі гривень,
юридичним — від 4 тисяч 250
до 8,5 тисячі гривень.
«Штрафів за недопалки
недостатньо. Має бути фінансове стимулювання цивілізованого поводження з відходами. Приміром, нижча ціна на

вивезення вже посортованого
сміття. У проекті бракує пропозицій для заохочення людей бути екологічними. Адже
маємо приклад: пивна галузь
вже давно повторно використовує пляшки і переробляє їх,
побудувавши на цьому свій
піар», — так відповів на запитання, чи достатньо серйозно
сформулювали в законопроекті норми для того, щоб змінити ставлення людей до екології, голова ГО «Зелена генерація» Олександр Коваль.
Уточнюємо: за різними
оцінками, щорічні обсяги
відходів в Україні становлять
500 млн тонн (і це без урахування тимчасово окупованих
територій), а накопиченних
відходів — 25 тисяч тонн на
квадратний кілометр.
Міністерство регіонального розвитку зазначає: в країні
офіційно діють 6 тисяч звалищ
і полігонів. Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 256 (4,2%), а 984 (16%)
не відповідають нормам екологічної безпеки. Водночас більше 300 звалищ не є легальними. Нагадаємо, зобов’язання
навести лад на ринку відходів
Україна взяла на себе після
підписання угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році.
Через дострокові парламентські вибори цілком прогнозовано, що напрацювання
Кабміну знову буде подано до
Ради вже цієї осені. ■

■ ДИСОНАНС

Хто лобіює
інтереси ТЕЦ?
Мінприроди критикує зміни до
Національного плану скорочення викидів
від великих спалювальних установок
Оксана СОВА
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на засіданнi уряду не підтримав розпорядження «Про внесення змін у Додатки 1—4 до Національного
плану скорочення викидів від
великих спалювальних установок», яке дозволить тепловим електростанціям відкласти проведення заходів зі
скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Раніше Україна в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства зобов’язалася проводити заходи для зменшення забруднень атмосферного
повітря, які, зокрема, передбачали модернізацію великих спалювальних установок. Скорочення цих викидів
також передбачено відповідними діючими дозволами
на викиди великих спалювальних установок. Здебільшого йдеться про найбільших забруднювачів атмос-

ферного повітря в Україні
— ТЕС (ТЕЦ). Зокрема, запропоноване відтермінування проведення заходів зi скорочення викидів стосується
ТОВ «ДТЕК Східенерго» Луганська ТЕЦ, АТ «ДТЕК Миронівська ТЕЦ», АТ «ДТЕК
Дніпроенерго» Запорізька
ТЕС, АТ «ДТЕК Дніпроенерго» Придніпровська ТЕС, АТ
«ДТЕК Дніпроенерго» Криворізька ТЕС, АТ «ДТЕК Західенерго»
Бурштинська
ТЕС», АТ «ДТЕК Західенерго» Добротвірська ТЕС», АТ
«ДТЕК Західенерго» Ладижинська ТЕС, ПАТ «Центренерго» Трипільська ТЕС.
Для врахування екологічної складової у процесі
ухвалення цього розпорядження Міністерство екології та природних ресурсів
України також запропонувало, щоб винесений на розгляд уряду документ пройшов процедуру СЕО на відповідність природоохоронному законодавству, проте
пропозицію не було підтримано. ■
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UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00, 5.15 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.45, 12.20 «Міняю жінку»

ранку, Країно!

13.20 «Сімейні мелодрами»

09.30, 11.20 Т/с «Галерея

14.20 Т/с «Величне століття.

Вельвет»
10.55, 14.15 Телепродаж
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Х/ф «Поруч з Ісусом:

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»

Хома»
17.05, 23.35, 5.40 Своя земля
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.25 Тема дня
19.30 Разом

22.45 Комедія «Діамантова
рука»
00.45 Комедія «Дівчата»
02.25 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»

29 липня
ІНТЕР
02.55, 2.30 «Орел і решка.
Шопінг»
04.15, 3.40 «Україна вражає»
04.50, 5.00 «Телемагазин»
05.20, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
06.55 «Речдок»
08.45, 18.00, 19.00, 0.50
«Стосується кожного»
10.40 Х/ф «Вождь Віннету:
Золото апачів»
12.35 Х/ф «Вождь Віннету:
син Інчу-Чуна»
14.20 Х/ф «Вождь Віннету 3:
Слід головорізів»
16.15 «Жди мене. Україна»
20.00, 1.45, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
23.50 Т/с «Жереб долі»

20.00 «Життя з левами»
21.30 «Зворотний відлік»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.25 Схеми. Корупція в
деталях
03.50 Розсекречена історія
04.50 Спільно
НТН
05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Табір іде в
небо»
08.00 Х/ф «Дике кохання»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
12.50, 17.45, 2.50
«Випадковий свідок»
13.30 «Таємниці світу»
14.05, 3.35 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Орегонський путівник
06.30 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Кмітливий Сяодзі.
Мультфільм
07.45 Лайфхак українською
08.00 Новини
08.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.00 Новини
09.05 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 «Пармський монастир».
Художній фільм
11.50 Смак сиру.
Документальний серіал
12.45 Погляд зсередини
13.10 #ВУКРАЇНІ

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Невигадані історії
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, 22.00,
23.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.55, 18.15
Погода в Україні
07.25, 8.35 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,

13.50 Леонід Осика.
Документальний цикл
«Сімдесятники»
14.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом. Найкраще
14.55 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Фольк-music
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #МузLove з Любою
Морозовою. Найкраще
2018
19.50 Лайфак українською
20.05 Весняний фестиваль.
Документальний цикл
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
Джазу в Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Квартет Олексія
Боголюбова
22.25 Сильна доля
22.40 Вікно в Америку
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.45 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Rockoko
01.05 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Тері Фао
01.25 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Даша
Суворова
01.35 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Індіра

01.45 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Гурт
«Её»
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 По обіді-шоу
05.05 Світ навколо
05.05 Цікаво. com.
Документальний цикл
05.30 РадіоДень. Життя+
05.50 Погода

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

03.00 Зона ночі
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичі в турне
11.30, 3.10 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
11.20 МастерШеф
14.25 Цієї миті рік потому
16.30, 18.00 Х/ф «Селюки
з Беверлі-Хілз»
17.30, 22.00 Вікна-новини
19.00 Х/ф «Фатальна
пристрасть»
20.55 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Ніконов і К°»
00.45 Детектор брехні
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

03.40 Абзац
05.15, 7.25 Kids Time
05.20 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
07.30, 23.50 Х/ф «Ідальго»
10.10 Х/ф «День
триффідів»
14.00 Х/ф «Арахнофобія»
16.10 Х/ф «Бібліотекар.

19.50 «Говорить Україна»

Прокляття Юдиного

21.00, 23.30 Т/с «Вікно

потиру»

життя 2»
00.30, 2.15, 4.45 Агенти
справедливості
01.45 Телемагазин
5 канал
14.55, 16.55, 22.55,
23.55, 1.10 Погода на
курортах
08.25 Про військо
09.25, 17.40 Час громади
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
17.10 Інформаційний
день
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45, 19.25 Т/с «Опер за
викликом-3»
14.50 Х/ф «Битва
драконів»
16.25 Х/ф «Втікачі»
21.40 Т/с «Касл-4»
23.10 Х/ф «Кур’єр»
01.00 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00, 18.40, 1.45, 3.50
Топ-матч
06.10 «Бенфіка» — «АЕК».
Ліга Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
08.10, 20.40 Матч. ЧУ
10.00, 13.00, 0.55 «Великий
футбол»
10.50, 22.45 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
13.50 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ
15.40, 22.3 Футбол NEWS
15.55, 18.10 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.20 «Тоттенгем» — «Аякс».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.50 «Генк» — «Кортрейк».
ЧБ
02.00 «Вільярреал» —
«Валенсія». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
04.00 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Генк» — «Кортрейк».
ЧБ

18.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Сибір»
02.50 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»

ICTV
04.35
04.40
04.50
04.55
05.40
06.30

Скарб нації
Еврика!
Служба розшуку дітей
Т/с «Відділ 44»
Громадянська оборона
Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.50, 13.20 Т/с «Майор і
магія»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф «Час
скажених псів»
16.40 Х/ф «Від колиски до
могили»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови Прем’єра
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Повітря»
01.50 Стоп

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
23.15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

00.10 Док. проект
«Медсестри-вбивці.
Злочини у лікарні»
01.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
05.15 Кендзьор

07.50, 10.45, 12.50, 14.50,
20.40 Топ-матч
08.00, 10.15 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.25 «Тоттенгем» — «Аякс».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
11.00 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ
13.00 «Барселона» —
«ПСВ». Ліга Чемпіонів
УЄФА
15.00 Матч. ЧУ
16.50, 19.50 «Великий
футбол»
17.40 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
20.55 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ
22.45 «Лаціо» — «Аталанта».
ЧІ
00.30 «Атлетіко»
— «Брюгге». Ліга
Чемпіонів УЄФА
02.15 «Динамо» (К)
— «Ренн». Ліга Європи
УЄФА
04.05 «ПАОК» — «Челсі».
Ліга Європи УЄФА

20.45
21.45
22.45
23.45
02.40

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 14.00 Правда життя
08.50, 17.50 Африканські
річки: дари дощів
09.50 Цікаво.com
10.50 Прихована реальність
11.45 Скептик
12.45, 1.15 Речовий доказ
14.55 Земля 2050 р.
15.55 Очима пінгвінів
16.55 Шалена подорож
18.50 Битва цивілізацій
19.50, 1.50 Містична Україна

Їжа богів
Полярний ведмідь
Народжені мусонами
Як працюють машини
Війна всередині нас
К1

06.30
07.50
08.35
10.25

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.10 Х/ф «Одружись зі
мною, чувак»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 Т/с «Доктор Хто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.50 Х/ф «Випадково
вагітна»
00.45 «Вірю не вірю»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Снігова битва»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Останній
москаль-2»
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК
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30 липня
UA: Перший
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.15
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.20 Т/с «Галерея
Вельвет»
11.00, 14.15 Телепродаж
13.10 Країна на смак
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Бюджетники
15.50 «Зворотний відлік»
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
20.00 «Життя з левами»
21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:
Спорт
21.45 Наші гроші
22.20 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Перша шпальта
03.55 По обіді шоу
04.45 Своя земля

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»
22.50 Мелодрама «Школа.
Недитячі ігри»
23.45, 0.40 Т/с «Школа.
Випускний»
01.40 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»

05.30, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 15.15 «Речдок»
08.50, 18.00, 19.00, 0.45
«Стосується кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан»
10.45 Т/с «Прекрасна Рані»
12.35 Х/ф «Планета
самотніх»
20.00, 1.40, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
23.50 Т/с «Жереб долі»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
03.40 «Україна вражає»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
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,
22.00, 23.00, 1.00, 2.00,

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
07.15, 8.10, 21.25, 0.00
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.55, 18.15,
23.55 Погода в Україні

5 канал
07.30 Код успіху
08.20 Про військо
07.45 Будівельний стандарт
08.40 ID JOURNAL
07.55, 8.55, 9.40, 11.55,
09.20, 17.45 Час громади
13.55, 14.55, 16.55,
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
17.55, 22.55 Погода на
17.10 Інформаційний
курортах
день

НТН
05.00 Top Shop
06.55 Х/ф «Цвітіння
кульбаби»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ще до війни»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50, 17.45, 3.10
«Випадковий свідок»
13.30 «Свідок. Агенти»
14.05, 3.45 «Речовий доказ»
14.40, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.45 Т/с «Швидка»
04.10 «Професії»

16.50 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Карнавал в готелі
«Табір»
17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 Час поезії. Найкраще.
Володимир Сосюра
19.50 Лайфак українською
20.10 Аромати Іспаніїї.
Документальний цикл
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
Джазу у Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Misha Mendelenko
22.20 Сильна доля
22.55 UA.Музика. Кліп
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 #ВУКРАЇНІ
00.40 Разом
01.30 Дивацька історія
України
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 По обіді-шоу
05.05 Світ навколо
05.05 Цікаво. com.
Документальний цикл
05.30 РадіоДень. Життя+
05.50 Погода

06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.45
08.00
08.00
09.00
09.05
10.50
11.40
12.35
13.00
13.30

14.20
14.50
15.35
16.10

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Подорож відкритим
космосом
Новини
Кмітливий Сяодзі.
Мультфільм
Лайфхак українською
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Новини
Таємниці Борго Ларічі.
Телевізійний серіал, 12+
Мегаполіси.
Документальний цикл
Морська кухня.
Документальний серіал
Погляд зсередини
#ВУКРАЇНІ
Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Цар та раб
хитрощів
Час поезії. Найкраще.
Володимир
Свідзінський
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

СТБ
06.40 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 МастерШеф
13.55 Цієї миті рік потому
15.55, 18.00 Х/ф
«Фатальна
пристрасть»
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.20 Х/ф «Проста
послуга»
20.55 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Ніконов і К°»
00.45 Детектор брехні
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,

ІНТЕР

15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-3»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
11.50 «Помста природи»
12.25 Х/ф «Спис долі»
15.10 Х/ф «Стукач»
19.25 Т/с «Опер
за викликом-3»
21.40, 23.10 Т/с «Касл-4»
00.55 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 18.35, 22.15 Топматч
06.10 «Галатасарай»
— «Бенфіка. 1/16
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА. Прем’єра
08.10 «Генк» — «Кортрейк».
ЧБ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Матч. ЧУ
11.50, 14.50 «Великий
футбол»
12.40 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
15.55, 18.10 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.20 «Барселона»
— «Ліверпуль». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
18.55 «LIVE. Матч. ЧУ
20.55 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
22.45 «Ювентус» — «Янг
Бойз». Ліга Чемпіонів
УЄФА
00.35 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Зона ночі
05.40 Абзац
06.25, 7.15 Kids Time

09.30 Зоряний шлях

06.30 М/с «Сімейка Крудс»

10.30 Родичі в турне

07.20 Шоу Оля

11.30, 3.10 Реальна містика

08.20 Хто зверху?

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

10.10 Т/с «Чаклунки»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Вікно
життя-2»
00.30, 2.15, 4.45 Агенти
справедливості

11.10 Європа за копійки
13.10 Заробітчани
17.10 Вар’яти
21.00 Х/ф «Таємний агент»
23.00 Х/ф «Арахнофобія»
01.00 Т/с «Статус відносин:

01.45 Телемагазин

02.20 «Зальцбург» —
«Наполі». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
04.10 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ
07.50, 10.40, 12.50, 14.50,
16.50, 18.50, 20.50
Топ-матч
08.00, 10.15 Ніч Ліги
Чемпіонів
08.25 «Барселона»
— «Ліверпуль». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
11.00 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ
13.00 «Челсі» — «БАТЕ».
Ліга Європи УЄФА
15.00 «Болонья» —
«Наполі». ЧІ
17.00 «Генк» — «Кортрейк».
ЧБ
19.00, 0.25 Матч. ЧУ
20.55 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
23.05 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА

Заплутано»
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04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Теорія змови
11.30 Т/с «Володимирська,
15»
12.35, 13.20 Х/ф «Інтимний
словник»
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 Х/ф «Штучний
розум»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
22.35 Т/с «Операція
«Горгона»
01.50 Т/с «Невиправні»
02.35 Стоп

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
23.15, 1.15, 5.15 Машина часу

00.10 Док. проект Медсестри-

02.15 «Ювентус» —
«Удінезе». ЧІ
04.05 «Челсі» — «Віді». Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

13.35 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
01.10 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.45, 13.50 Правда життя
08.50, 17.50 Африканські
річки: дари дощів
09.50, 16.55 Цікаво.com
10.50 Прихована реальність
11.40 Скептик
12.45, 0.45 Речовий доказ
14.55, 23.45 Земля 2050 р.
15.55 Очима пінгвінів
18.50 Битва цивілізацій
19.50, 1.55 Містична Україна
20.45 Їжа богів
21.45 Полярний ведмідь
22.45 Народжені мусонами
02.40 Бандитська Одеса
К1
Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.35, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
06.30
07.50
08.20
08.35
09.40

вбивці. Злочини в
лікарні
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Жаб’яче
королівство: Таємниця
кришталевої жаби»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Одного
разу в Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль-2»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду» на вересень і наступні місяці 2019 року як за
електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
Оформити передплату на вересень можна
до 18 серпня 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 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця року — 250 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці — 165 грн. 24 коп.,
до кінця року — 330 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,
до кінця року — 92 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.25, 2.00, 5.15
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.15 Т/с «Галерея
Вельвет»
10.55, 14.15 Телепродаж
13.10 Енеїда
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Країна на смак
16.15 «Тваринна зброя»
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30, 4.20 Спільно
20.00 «Життя з левами»
21.25, 2.25, 5.40 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.20 «Гандзюк: системне
вбивство»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 #ВУКРАЇНІ
03.55 Схеми. Корупція в
деталях
04.45 Своя земля
НТН
05.00 Top Shop
06.50 Х/ф «Акселератка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ще до війни»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
«Свідок»
12.50, 17.45, 2.55
«Випадковий свідок»
13.30 «Будьте здоровi»
14.05, 3.40 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.35 Т/с «Швидка»
04.10 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Орегонський путівник
06.30 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Кмітливий Сяодзі.
Мультфільм
07.45 Лайфхак українською
08.00 Новини
08.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.00 Новини
09.05 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.50 Мегаполіси.
Документальний цикл
11.40 Морська кухня.
Документальний серіал

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»
22.50, 23.55, 0.55 Т/с «Школа.
Випускний»
01.45 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про військо
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,
22.00, 23.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.00
12.35 Погляд зсередини
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Цар та раб
хитрощів
14.15 #МузLove з Любою
Морозовою. Найкраще
2018
14.40 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Карнавал в готелі
«Табір»
17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим.
Найкраще
19.50 UA.МУЗИКА. Кліп
19.55 Фільм-розслідування
«Гандзюк. системне
вбивство»
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
джазу у Будинку
звукозапису
Українського радіо. Alex
Fanraev
22.25 Сильна доля
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 #ВУКРАЇНІ
00.45 Разом

31 липня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 15.10 «Речдок»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»
03.15 Зона ночі

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашинґтон

04.20 Абзац

04.30 Факти

09.30 Зоряний шлях

06.05, 7.25 Kids Time

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.50 Т/с «Побачити океан»

10.30 Родичі в турне

06.10 М/с «Сімейка Крудс»

05.35, 10.00 Громадянська

10.50 Т/с «Прекрасна Рані»

11.30, 3.10 Реальна містика

07.30 Шоу Оля

12.50 Х/ф «Бандити»

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

20.00, 1.50, 4.10 «Подробиці»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий

08.50, 18.00, 19.00, 0.50
«Стосується кожного»

21.00 «Речдок. Особливий

23.00, 2.15 Сьогодні

лікар-2»

випадок. Фатальна

19.50 «Говорить Україна»

пристрасть»

21.00, 23.30 Т/с «Вікно

23.50 Т/с «Жереб долі»

життя 2»

02.35 «Орел і решка. Шопінг»
03.45 «Україна вражає»
04.55 «Телемагазин»

00.30, 4.45 Агенти
справедливості
01.45 Телемагазин

5 канал
Актуально: Економіка.
08.20 Полігон
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.20, 15.55, 18.15,
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
23.55 Погода в Україні
17.10 Інформаційний
07.20 Огляд преси
день
07.40 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
Міністерства оборони
16.55, 17.55, 22.55, 1.10 14.10 Медекспертиза. Поради
Погода на курортах
15.25 Енергобезпека
01.30 Дивацька історія
України
01.55 Світ навколо
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 По обіді-шоу
05.05 Цікаво. com.
Документальний цикл
05.30 РадіоДень. Життя+
05.50 Погода
СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.45 МастерШеф
12.00 У цей момент рік
потому
14.00 Х/ф «Проста
послуга»
16.35, 18.00 Х/ф
«Знайомтеся, Джо
Блек»
17.30, 22.00 Вікна-новини
20.55 Х/ф «Кріпосна»
22.45 Т/с «Ніконов і К°»
00.45 Детектор брехні
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-3»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.50 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Божевільний
світ»
14.50 Х/ф «Янгол —
охоронець»
19.25 Т/с «Опер за викликом4»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-4»
00.50 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Бенфіка» —
«Галатасарай». 1/16
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА. Прем’єра
07.50 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 13.50, 2.20 Матч. ЧУ
12.00 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ
15.55, 18.20 Ніч Ліги
Чемпіонів
16.30 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
18.55 Топ-матч
19.25 LIVE. Матч. ЧУ
21.25 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
22.45 «Динамо» (К)
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
00.35 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ

оборона
06.30 Ранок у великому місті

08.30 Хто зверху?

08.45 Факти. Ранок

10.10 Т/с «Чаклунки»

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином

11.10 Європа за копійки

Стогнієм

13.20 Заробітчани
17.20 Варьяти
21.00 Х/ф «Служителі

10.45 Т/с «Володимирська,
15»
11.45, 13.20 Х/ф «Штучний

закону»
23.50 Х/ф «Листоноша»

розум»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 Х/ф

18.20, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
23.15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА
00.10 Док. проект Медсестривбивці. Злочини у лікарні
01.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
04.10 «Торіно» —
«Болонья». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 16.30, 0.30 Матч. ЧУ
07.50 Топ-матч
08.00, 10.20 Ніч Ліги
Чемпіонів
08.35 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.55 «Генк» — «Кортрейк».
ЧБ
12.40 «Наполі» — «Емполі».
ЧІ
14.25 «Динамо» —
«Шахтар». Суперкубок
України
18.15, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Матч. ЧУ
21.45 Огляд сезону. ЧІ
22.40 «Андерлехт» —
«Остенде». ЧБ
02.15 «Боруссія» (Д)
— «Атлетіко». Ліга
Чемпіонів УЄФА
04.05 «Челсі» — «БАТЕ».
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 13.50 Правда життя
08.45, 17.50 Африканські
річки: дари дощів
09.45, 16.55 Цікаво.com
10.45 Прихована реальність
11.40 Скептик
12.45, 0.45 Речовий доказ
14.55, 23.45 Земля 2050 р.
15.55, 21.45 Очима пінгвінів
18.50, 20.45 Їжа богів
19.50, 1.55 Містична Україна

«Особлива думка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Т/с «Останній
бронепоїзд»
02.25 Т/с «Невиправні»
03.10 Стоп
22.45 Народжені мусонами
02.40 Історія українських
земель
03.35 Прокляття відьом
04.30 Полювання на НЛО
05.10 Шалена подорож
К1
06.30
07.50
08.15
09.00
10.00

Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.00 «Вірю не вірю»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Русалонька»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Одного разу в
Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль-2»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
22.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР
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1 серпня
UA: Перший
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.15
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.25 Т/с «Галерея
Вельвет»
11.05, 14.15 Телепродаж
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Енеїда
16.15 «Тваринна зброя»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25, 2.35 Тема дня

КАНАЛ «1+1»

21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:
Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.20 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Разом
03.55 Перша шпальта
04.20 Спільно
04.45 52 вікенди
НТН
05.00 Top Shop
06.45 Х/ф «Вир»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тегеран-43»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50, 17.45, 3.00
«Випадковий свідок»
13.30 «Вартість життя»
14.05, 3.40 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.35 Т/с «Швидка»
04.05 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Орегонський путівник
06.30 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Кмітливий Сяодзі.
Мультфільм
07.45 Лайфхак українською
08.00 Новини
08.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.00 Новини
09.05 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.35, 12.20 «Міняю жінку»
13.20 «Сімейні мелодрами»
14.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама
«У неділю рано зілля
копала»
22.50, 23.45, 0.45 Т/с «Школа.
Випускний»
01.35 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»

05.25, 22.10 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 15.10 «Речдок»
08.50, 18.00, 19.00, 0.40
«Стосується кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан»
10.45 Т/с «Прекрасна Рані»
12.50 Х/ф «Смерть
негідника»
20.00, 1.40, 4.35 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
23.50 Т/с «Жереб долі»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
03.35 Д/п «Анатомія голосу.
Джамала»
04.05 «Україна вражає»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.20 Огляд преси
06.20, 23.15, 1.15, 5.35
Машина часу
06.45 Час новин. Київ
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,
22.00, 23.00, 1.00, 2.00,

5 канал
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
17.55, 22.55 Погода на
курортах
07.10, 8.10, 21.25, 0.00
08.20
Невигадані історії
Актуально: Економіка.
09.25, 17.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 17.10
07.15, 12.25, 15.55, 18.15,
Інформаційний день
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 MEDекспертиза
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
12.40 Будемо жити

19.30 Перший на селі
20.00 «Життя з левами»

ІНТЕР

10.50 Мегаполіси.
Документальний цикл
11.40 Морська кухня.
Документальний серіал
12.35 Погляд зсередини
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Василь Макух.
Смолоскип.
Документальна
програма
14.20 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим.
Найкраще
14.50 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.30 Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ювілейний концерт
Ніни Матвієнко
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем. Найкраще
19.50 Лайфак українською
20.05 Секрети Вільнюса.
Документальна
програма
21.00 Новини
21.25 Як дивитися кіно
21.55 Транзит. Художній
фільм
23.35 Новини
00.00 Тема дня
00.55 Разом
01.40 Дивацька історія
України
01.55 Світ навколо
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40
03.30
04.10
05.05

Світло
Війна і мир
По обіді-шоу
Цікаво. com.
Документальний цикл
05.30 РадіоДень. Життя+
05.50 Погода
СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.50 МастерШеф
12.25 Цієї миті рік потому
14.15, 18.00 Х/ф
«Знайомтеся, Джо
Блек»
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.50 Х/ф «Нестерпна
жорстокість»
20.55 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Ніконов і К°»
00.45 Детектор брехні
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичі в турне
11.30, 3.10 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Вікно

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

05.35 Зона ночі

04.20 Еврика!

справедливості
01.45 Телемагазин

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
13.00 Х/ф «Вища сила»
14.35 Х/ф «Чорний яструб»
19.25 Т/с «Опер
за викликом-4»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-4»
00.50 Х/ф «Акулячий
торнадо. Ажіотаж»
02.00 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Динамо» (З) —
«Бенфіка». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
08.10 «Атлетіко»
— «Брюгге». Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 13.50, 20.40 Матч. ЧУ
12.00 «Лаціо» — «Аталанта».
ЧІ
15.55, 18.25 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.35 «Аякс» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.50 «Боруссія» (Д)
— «Атлетіко». Ліга
Чемпіонів УЄФА
22.45 «ПСЖ» — «Црвена
Звезда». Ліга Чемпіонів
УЄФА
00.35 «Мальме» — «Генк.
Ліга Європи УЄФА
02.20 «Болонья» —
«Наполі». ЧІ
04.10 «Фрозіноне» —
«Інтер». ЧІ

04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

06.05 М/с «Сімейка Крудс»

04.50 Т/с «Відділ 44»

07.30 Шоу Оля

05.35 Громадянська оборона

08.30 Хто зверху?

06.30 Ранок у великому місті

10.05 Т/с «Чаклунки»

08.45 Факти. Ранок

11.10 Європа за копійки

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином

12.20 Заробітчани

Стогнієм

17.10 Вар’яти

10.10 Секретний фронт
21.00 Х/ф «Метелик»

життя 2»
00.30, 2.15 Агенти

ICTV

05.30 Служба розшуку дітей

06.00, 7.25 Kids Time

9

11.05 Т/с «Володимирська,

23.50 Х/ф «Детройт»
02.50 Т/с «Статус відносин:

15»
12.05, 13.25 Х/ф

Заплутано»

«Особлива думка»
12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Медекспертиза. Поради
18.20, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
00.10 Док. проект
«Медсестри-вбивці.
Злочини у лікарні»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
05.15 Полігон
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шарлеруа» — «Гент».
ЧБ
07.50, 10.20 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.30 «Аякс» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.45 «Зальцбург» —
«Наполі». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
12.30, 14.55 «Тур ONLINE»
13.05, 17.30, 22.45 Матч. ЧУ
15.45 «Вільярреал» —
«Валенсія». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
19.15 «Гоффенгайм» —
«Ліон». Ліга Чемпіонів
УЄФА
21.00 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
00.30 «СПАЛ» — «Мілан».
ЧІ
02.15 «Ліверпуль» —
«Црвена Звезда». Ліга
Чемпіонів УЄФА
04.05 «БАТЕ» — «Челсі».
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 13.50 Правда життя
08.45, 17.50, 5.00 Африканські
річки: дари дощів
09.45, 16.55 Цікаво.com
10.45 Прихована реальність
11.45 Скептик
12.45, 0.45 Речовий доказ
14.55, 23.45 Земля 2050 р.
15.55 Полярний ведмідь
18.50 Їжа богів
19.50, 1.55 Містична Україна
20.45 Битва цивілізацій

16.20 Х/ф «Ронін»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Сильніше вогню»
02.05 Т/с «Невиправні»
02.55 Стоп
21.45
22.45
02.40
03.25

Очима пінгвінів
Народжені мусонами
Історія Києва
Легендарні замки
України
04.10 Доктор Хайм
К1
06.30
07.50
08.15
09.00
10.00

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел і решка.
Морський сезон»
23.25 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.25 «Вірю не вірю»
02.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль-2»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.35, 5.00 Новини

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,

09.30, 11.20 Т/с «Галерея
Вельвет»
11.00, 14.15 Телепродаж
13.10, 2.25 Сильна доля
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 «Особливий загін»
17.25 Схеми. Корупція в

19.30, 5.00 ТСН

18.25, 1.25 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 «Життя з левами»
21.25, 1.00, 5.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно

Леонідом Каневським»
07.00, 15.10, 23.35 «Речдок»
кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

10.45 Т/с «Прекрасна Рані»

13.10 «Сімейні мелодрами»

12.50 Х/ф

14.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20 «Слідство вели... з

09.30 «Одруження наосліп»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30, 5.30 Зоряний шлях
10.45 Т/с «Замкнуте коло»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»

«Неприборканий»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Вій»

19.50 «Говорить Україна»
22.00, 23.30 Т/с «За щучим
велінням»

02.55 «Україна вражає»

01.40 Телемагазин

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 Т/с «За щучим

20.20, 23.00 «Ліга сміху»

05.00 «Телемагазин»

01.00 «Київ вечірній»

05.30 «Жди мене. Україна»

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 ЧасTime
06.15, 8.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 00.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00

5 канал
Час новин
Погода на курортах
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30, 1.15 Машина часу
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 13.10, 16.10
07.15, 12.25, 15.55, 18.10
Інформаційний день
Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 Драйв
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
14.10 Медекспертиза. Поради
16.55, 17.55, 0.20
17.10 Кендзьор

деталях
17.55 «VoxCheck»

ІНТЕР

08.50, 18.00, 1.25 «Стосується

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

2 серпня

велінням
03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 2.35 Служба розшуку
дітей
05.10, 2.40 Зона ночі
05.25, 6.45 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 Шоу Оля
07.45 Хто зверху?
09.25 Т/с «Чаклунки»
10.25 Половинки
14.15 Х/ф «Дорогою»
16.10 Х/ф «Служителі
закону»
19.00 Х/ф «Професіонал»
21.15 Х/ф «Шалена карта»
23.10 Х/ф «Вечір судного
дня»
01.10 Т/с «Клініка»
18.15, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
22.45 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА
00.25 Полігон
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 1.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.20, 16.20, 23.55 «На
трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 22.50, 1.55 Т/с
«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Дизель шоу
02.40 Стоп

23.00 Х/ф «Транзит»
03.15 Своя земля
03.25 #ВУКРАЇНІ
03.55 Разом
04.20 Спільно
НТН
05.00, 4.45 Top Shop
06.55 Х/ф «Совість»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тегеран-43»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50, 17.45, 3.15
«Випадковий свідок»
13.30 «Правда життя»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Т/с «Я — охоронець»
01.35 «Хвороби-вбивці»
03.20 «Легенди бандитського
Києва»
03.45 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Орегонський путівник
06.30 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Кмітливий Сяодзі.
Мультфільм
07.45 Лайфхак українською
08.00 Новини
08.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.00 Новини

09.05 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.50 Мегаполіси.
Документальний цикл
11.40 Смак сиру.
Документальний серіал
12.35 Погляд зсередини
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Ловець слів.
Микола Грінченко.
Документальна
програма
14.25 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем. Найкраще
14.55 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.30 Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Гала-концерт Другого
міжнародного
фестивалю степу
17.35 UA.МУЗИКА. Кліп
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом. Нпйкраще
19.50 Лайфак українською
20.05 Весняний фестиваль.
Документальний цикл
20.55 UA.МУЗИКА. Кліп
21.00 Новини
21.25 Blue Horse. Історія
українського джазу
22.50 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 #ВУКРАЇНІ
00.45 Разом

01.35 Дивацька історія
України
01.55 Світ навколо
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 По обіді-шоу
05.05 Світ навколо
05.05 Цікаво. com.
Документальний цикл
05.30 РадіоДень. Життя+
05.50 Погода
СТБ
06.50, 0.45 Т/с «Коли ми
вдома»
07.10 Т/с «Ніконов і К°»
15.10 Х/ф «Джентльмени
удачі»
17.00, 18.00 Х/ф
«Нестерпна
жорстокість»
17.30, 22.00 Вікна-новини
19.45 Х/ф «Аквамарин»
22.45 Х/ф «Гарно жити не
заборониш»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.55 «Помста природи»
14.05 Х/ф «Викрадення
літака»
15.50 Х/ф «Світ роботів»
19.25 Х/ф «За межею
порожнечі»
21.10 Х/ф «Маска ніндзя»
23.00 Х/ф «Життя обману»
00.45 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Бенфіка»
— «Динамо» (З) 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА. Прем’єра
08.15 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.15, 13.50, 23.40 Матч. ЧУ
12.00 «Ліверпуль» —
«Црвена Звезда». Ліга
Чемпіонів УЄФА
15.55, 20.25 «Шлях до Баку»
16.35 «Айнтрахт» — «Челсі».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18.25, 20.50, 23.25, 1.30, 3.30,
5.30 Топ-матч
18.35 «Арсенал» —
«Валенсія». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
21.25 LIVE. «Брюгге»
— «Сент-Трюйден». ЧБ
01.40 «Гоффенгайм» —
«Ліон». Ліга Чемпіонів
УЄФА
03.40 «Лаціо» — «Болонья».
ЧІ

ФУТБОЛ-2
06.00, 17.00, 22.45 Матч. ЧУ
07.50, 10.30, 14.50, 16.50,
18.50, 20.50 Топ-матч
08.00, 12.30 «Шлях до Баку»
08.40 «Айнтрахт» — «Челсі».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10.40 «Арсенал» —
«Валенсія». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
13.00 «Рома» — «Вікторія».
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.00 «Аталанта» —
«Ювентус». ЧІ
19.00 «ПСВ» — «Тоттенгем».
Ліга Чемпіонів УЄФА
20.55 «Ювентус» —
«Наполі». ЧІ
00.30 «Торіно» — «Лаціо».
ЧІ
02.15 «Брюгге» — «СентТрюйден». ЧБ
04.05 «Челсі» — «ПАОК».
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 14.00, 2.40 Правда
життя
09.05 Народжені мусонами
10.05 Шалена подорож
10.55 Прихована реальність
11.45 Скептик
12.50, 0.45 Речовий доказ
14.35 Як працюють машини
16.05 Полярний ведмідь
17.05 Цікаво.com
18.05 Дикі острови
19.00 Їжа богів
20.00, 1.55 Містична Україна
20.50 Битва цивілізацій

21.45 Очима пінгвінів
22.45 Замерзла планета
23.45 Земля 2050 р.
К1
06.30
07.50
08.15
08.50
09.50

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.40, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.50 Х/ф «Траса 60»
20.10 Х/ф «Невловимий»
22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.00 «Вірю не вірю»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббі»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Т/с «Останній
москаль-2»
16.00 М/ф «Ріо-2»
18.00, 0.30 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Льодовиковий
період»
22.30 Х/ф «Інструкції не
додаються»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019

3 серпня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

17.15 Разом

01.25 «Ліга сміху»

17.45, 5.20 Спільно

03.35 «Київ вечірній»

07.10 Х/ф «Страх висоти»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
12.50 Х/ф «Приходьте
завтра»
14.50 Х/ф «Білоруський
вокзал»
16.50, 20.30 Т/с «Я подарую
тобі світанок»
20.00, 2.10 «Подробиці»
22.00 Концерт «Я не
втомлюся»
00.35 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
03.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3-й сезон»
04.40 «Орел і решка.
Морський сезон-3»
05.20 «Україна вражає»

06.00 Час-Time
06.20 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, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10
Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія
мандрів
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 0.55
Погода на курортах
08.20 Клуб LIFE

09.15
09.25
09.35
10.10
10.25
11.10
12.10
12.30

11.15 Аромати Перу.

02.40
03.30
04.10
05.05

13.00 Х/ф «Легенда про

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

06.00, 23.25, 0.25 «Світське
життя-2019 дайджест»
06.50 «Гроші-2019»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 3.45, 5.00 Новини
09.30 Країна на смак

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 11.55, 13.05, 14.10,
15.15 «Світ навиворіт»

10.40 Енеїда
11.40, 14.50 Телепродаж

16.30, 21.30 «Жіночий

12.00 М/с «Дуда і Дада»

квартал»

13.00 Х/ф «Поряд з Ісусом:
Юда»

18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН

15.15 «Мальовничі села»
20.15 «Українські сенсації15.40 «Фестивалі планети»
16.10 «Браво, шеф!»

2019»

03.00 Зона ночі
07.00, 15.00, 19.00, 3.10
Сьогодні
07.30, 5.30 Зоряний шлях
08.40, 15.20 Т/с «Вікно
життя-2»
17.00, 21.00 Т/с «Будинок на
холодному ключі»
20.00 Головна тема
23.00 Шоу Братів Шумахерів
01.00, 2.15 Х/ф «Справи

19.55 Розсекречена історія
(повтори)
21.25UA:БОКС
22.25 Т/с «Дірк Джентлі»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Своя земля
04.05 Сильна доля
НТН
05.15 Х/ф «Циган»
12.00 Т/с «Спецзагін «Кобра
11»
15.55 «Україна вражає»
16.50 «Таємниці світу»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Засуджений»
21.20 Х/ф «Чужий проти
чужого»
23.15 Х/ф «Контракт»
01.10 «Реальні злочинці»
02.40 «Випадковий свідок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»
04.50 Top Shop

Документальний цикл
12.35 Еліза. Телевізійний
серіал, 12+

04.00 Реальна містика

17.15 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська
терція»
18.25 Мистецький проект
КлезмерФест. Jonych
19.00 Мистецький проект
КлезмерФест.
Maromoros Project
(Hudaki)
20.00 Вальс Алчевськ.

06.00
06.00
06.50
07.00
07.05
08.00
08.05
08.45
09.00
09.05
10.25

Гімн України
Погляд зсередини
Лайфхак українською
Новини
Браво, Шеф!
Документальний серіал
Новини
Вруміз. Мультфільм
Лайфхак українською
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
Весняний фестиваль.
Документальний цикл

СТБ
07.10 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»
09.10 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
11.00 Т/с «Добігти до себе»
19.00 Т/с «Одужити неможна
помилувати»
23.05 Х/ф «Аквамарин»
01.45 Я соромлюсь свого тіла

Документальна
програма
21.00 Новини
21.20 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»
23.00 Новини
23.20 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО
23.35 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК
23.50 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Andzh
00.00 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Sheetel
00.15 #ВУКРАЇНІ
01.40 Міжнародний День
джазу у Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Yulia Roma

5 канал
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія успіху
5-й поверх
Майстри ремонту
Олімпійські історії
Брифінг речника
Міністерства оборони

маску»
14.50 Х/ф «Таємний план»
16.30Х/ф «Загнаний»
дня»
20.00 Х/ф «Сльози сонця»
22.10 Х/ф «Виворіт міста»
23.50 Х/ф «Ніл Страйкер та
тиран часу»
01.30 «Він, вона і телевізор»
02.20 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 18.40, 22.15 Топ-

ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
10.15 «18 мінус»
11.15 «Споживач»
12.15 «МЕМ»
13.15 «Ехо України»
14.15, 15.15, 16.15 Прямий
ефір
17.00 «Кисельов. Авторське»
18.00, 19.00, 20.00 У прямому
ефірі
21.00 «Закрита зона»
22.00 THE WEEK
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09.00 «Загублений світ»

матч
06.10 «Бенфіка» —
«Айнтрахт». 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10, 12.00, 13.50, 22.45, 2.20
Матч. ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Брюгге» — «СентТрюйден». ЧБ

УЄФА
18.55 LIVE. «Стандард»
— «Зюлте-Варегем».
ЧБ
20.55 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
00.35 «ПСВ» — «Тоттенгем».
Ліга Чемпіонів УЄФА
04.10 «СПАЛ» — «Мілан».
ЧІ

05.15 Еврика!
05.25 Факти

07.05 М/с «Том і Джеррі в

07.30 Я зняв!

дитинстві»
08.20 Варьяти

09.25 Дизель шоу
10.50 Особливості
національної роботи

14.20 Х/ф «Доктор

12.45 Факти. День

Дуліттл»

13.00 «На трьох»

16.00 М/ф «Монстри на
канікулах-3»
17.55 Х/ф «Код Да Вінчі»
21.00 Х/ф «Ангели і

Лейк»

14.50 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Примарний
вершник»
21.25 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух
помсти»
23.00 Х/ф «Священник»
00.45 Т/с «Останній

02.20 Т/с «Клініка»
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.30, 16.10, 23.30, 2.40, 4.10
Машина часу
13.45 Навчайся з нами
14.15 Сімейні зустрічі
15.20, 4.30 Акцент
17.15 Стоп корупції!
ФУТБОЛ-2
06.00 Матч. ЧУ
07.50, 11.25, 16.50 Топ-матч
08.00, 13.25 «Шлях до Баку»
08.40 «Челсі» — «Айнтрахт».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
11.35 «Валенсія» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
13.50 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
15.00 «Брюгге» — «СентТрюйден». ЧБ
16.55, 19.25 LIVE. Матч. ЧУ
18.55, 21.25 «Тур ONLINE»
21.55 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
22.45 «Вікторія» — «Реал».
Ліга Чемпіонів УЄФА
00.30 «Ювентус» —
«Кальярі». ЧІ
02.15 «Стандард» —
«Зюлте-Варегем». ЧБ
04.05 «Віді» — «Челсі». Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

бронепоїзд»
18.15, 0.30 Про військо
18.25, 2.15 Полігон
19.25 Особливий погляд
20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.05 Док. Проект «Окупація»
23.15 Енергобезпека
03.20 Кіно з Я. Соколовою
21.15 Як будували замки
01.00 Підроблена історія
К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.15 М/ф «Барбі та їі сестри:
казка про поні»
10.50 Х/ф «Траса 60»
13.10 Х/ф «Невловимий»
15.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «Правда і нічого
більше»
01.40 «Вірю не вірю»
02.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Спарк: Герой
Всесвіту»
12.50 Х/ф «Рапунцель»
14.00, 1.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Інструкції не
додаються»

15.55 «Челсі» — «Айнтрахт».
1/2 фіналу. Ліга Європи

05.05 Скарб нації

05.50 Більше ніж правда

23.45 Х/ф «Під Сілвер01.45 Телемагазин

ICTV

07.00, 8.15 Kids Time

демони»

18.15 Х/ф «Серед білого

15.15 Енеїда

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп
UA.Культура

Світло
Війна і мир
По обіді-шоу
Пліч-о-пліч

05.55 М/с «Лунтик»

сімейні»

18.20 «Дика Африка. Сафарі»
19.15 «Супер-Чуття»

НОВИЙ КАНАЛ

11

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 0.15 Містична Україна
07.45, 18.40 Місця сили
08.40 Речовий доказ
09.50 Земля 2050 р.
11.50 Дивовижна планета
14.50 Африканські річки:
дари дощів
15.50 Народжені мусонами
17.50 Замерзла планета

19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30 Одного разу в
Одесі
21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

12
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4 серпня

UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.00, 19.30, 5.25 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 10.55 «Світ
навиворіт-9»
12.45 «Світ навиворіт-5»
13.45 Комедія «Пінгвіни
містера Поппера»
15.35 Комедія «Незабутнє
літо»
17.10 Комедія «Роман у
джунглях»
20.15 «Голос. Найкраще»
23.35 «Ліга сміху»
01.40 «Київ вечірній»
03.25 «Світ навиворіт»

05.45 Х/ф

00.30 «Речдок»

05.30 Реальна містика

01.50 Т/с «Клініка»

04.45 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Громадянська оборона
06.20 Антизомбі. Дайджест
08.20 Т/с «Відділ 44»
12.00, 13.00 Х/ф «Ронін»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Примарний
вершник»
16.55 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух
помсти»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
19.10 Х/ф «Останній рубіж»
21.05 Х/ф «Макс Пейн»
23.00 Х/ф «Каратель»
01.30 Т/с «Операція
«Горгона»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15
Машина часу
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,
0.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55,
23.10 Погода в Україні
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 14.55, 16.55,
17.55, 20.55, 0.15

5 канал
Погода на курортах
08.20 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.30, 3.15 Кіно
з Я. Соколовою

11.15
11.30
11.40
12.10
12.30
13.10
15.35
16.10
17.10

Кордон держави
Будемо жити
Гра інтересів
Невигадані історії
Континент
Медекспертиза
Паспортний сервіс
Рандеву
Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час:
Підсумки Тижня з
Анною Мірошниченко
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
22.05 Док. Проект «Окупація»
23.15 Полігон
00.20 Про військо
00.50, 1.55 Огляд преси

04.05 «Мальме» — «Челсі».
1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

10.10 Х/ф «Сімейка
Джонсів»
12.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
02.00 «Вірю не вірю»
02.45 «Нічне життя»

06.25 Гімн України
06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 3.45, 5.00 Новини
09.30, 2.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.40, 14.00 Телепродаж
12.00 М/с «Дуда і Дада»
13.00 «Браво, шеф!»
14.20 «Тайська кухня»
15.25, 21.25 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.50 Перший на селі
17.25 «Патагонія. Від БуеносАйреса до мису Баїа»
18.20 «Фестивалі планети»

ІНТЕР

«Неприборканий»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»

Перезавантаження.
3-й сезон»
11.00 «Орел і решка.

19.50 «Останній шанс
побачити»
22.25 Т/с «Дірк Джентлі»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.15 Своя земля
04.05 Сильна доля
05.20 Спільно
НТН
05.20 Х/ф «Жіночі радощі
та печалі»
07.00 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «Хазяїн тайги»
12.15 Х/ф «Зникнення
свідка»
13.55 Х/ф «Нерівний
шлюб»
17.05 Х/ф «Чужий проти
чужого»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Т/с «Право на
помилування»
01.45 Х/ф «Контракт»
03.20 «Речовий доказ»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Супер-Чуття.
Документальний цикл
06.50 Лайфхак українською
07.00 Новини
07.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
08.00 Новини
08.05 Вруміз. Мультфільм
08.35 Лайфхак українською
09.00 Новини
09.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
10.25 Секрети Вільнюса.
Документальна
програма
11.20 Аромати Колумбії.
Документальний цикл
12.40 Біблійна Колекція.
Йосип прекрасний.
Намісник фараона.
Художній фільм
14.25 Острови.
Багамські острови.
Документальний цикл
15.20 Острови.

17.20
18.30
18.55
19.05
20.00
21.00
21.20

22.10

23.00
23.25

03.20

03.30
04.10
05.05

Азорські острови.
Документальний цикл
Фольк-music
Бюджетники
UA.МУЗИКА. Кліпи
РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
Розсекречена історія
Новини
Всесвітня природна
спадщина. Фільм 5.
США. Національний
парк Гранд Каньйон
Всесвітня природна
спадщина. Фільм 6.
Гаваї
Новини
Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Повтор фіналу
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Даша
Суворова
Війна і мир
По обіді-шоу
РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
СТБ

06.00, 9.55 Хата на тата
07.55 Страва честі
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.55 Один за всіх
21.10 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
23.05 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.45, 20.45
«Репортер». Новини

06.30, 19.00 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях

механіка Гаврилова»
13.30 Т/с «Розрив»
20.00 «Подробиці»

04.40 Стендап шоу
05.35, 6.15 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі в

09.00 Т/с «Вікно життя-2»
13.00 Т/с «За щучим

дитинстві»
06.20 Х/ф «Доктор
Дуліттл»

велінням

08.00 М/ф «Монстри на
канікулах-3»

17.00, 20.00 Т/с «Дружина за

10.00 Х/ф «Метелик»

Морський сезон-3»
12.00 Х/ф «Кохана жінка

НОВИЙ КАНАЛ
03.50 Зона ночі

10.00 «Орел і решка.

обміном»
22.00 Т/с «Замкнуте коло»

12.50 Х/ф «Код Да Вінчі»
15.50 Х/ф «Ангели і
демони»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Будинок на

18.40 Х/ф «Інферно»
21.00 Х/ф «Червоний

20.30 Х/ф «Неможливе»
22.35 Х/ф «Політ фантазії»

18.55 «Мегаполіси»
19.20 «Супер-Чуття»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал»
12.15, 13.15«Ехо України»
14.15, 15.15, 16.15 Прямий ефір
17.00 «Про особисте»
18.00, 19.00, 20.00 У прямому
ефірі
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Він, вона і телевізор»
12.10 Х/ф «Школа бойових
мистецтв»
14.00 Х/ф «Школа бойових
мистецтв-2»
15.50 Х/ф «Маска ніндзя»
17.30 Х/ф «Тактична сила»
19.15 Х/ф «Розправа»
21.10 Х/ф «База Клейтон»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 18.55, 2.00, 5.20
Топ-матч
06.10 «Айнтрахт» —
«Бенфіка». 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 «Брюгге» — «СентТрюйден». ЧБ
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS
10.15, 13.50 Матч. ЧУ
12.00 «Стандард» —
«Зюлте-Варегем». ЧБ
15.55 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
16.55, 19.25 LIVE. Матч. ЧУ
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Челсі» — «Арсенал».
Фінал. Ліга Європи
УЄФА

холодному ключі»

01.10 «Шлях до Баку»
02.10 «Тоттенгем» —
«Ліверпуль». Фінал.
Ліга Чемпіонів УЄФА
04.30 «Ніч Ліги Чемпіонів»
ФУТБОЛ-2
06.00, 9.40 «Шлях до Баку»
07.30 «Челсі» — «Арсенал».
Фінал. Ліга Європи
УЄФА
10.30 Топ-матч
10.45, 14.35 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
12.15 «Тоттенгем» —
«Ліверпуль». Фінал.
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.25 LIVE. «Гент» —
«Ейпен». ЧБ
17.25, 21.00, 0.30, 2.15 Матч.
ЧУ
19.15 «Брюгге» — «СентТрюйден». ЧБ
22.45 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

горобець»
23.50 Х/ф «Сибір»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 0.15 Містична Україна
07.55, 18.55 Місця сили
08.50 Речовий доказ
10.00 Земля 2050 р.
12.00 Як будували замки
15.00 Африканські річки:
дари дощів
16.00 Дикі острови
18.00 Замерзла планета
21.15 Дивовижна планета
К1
06.30
07.50
08.15
08.50

Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
М/ф «Щоденники
Барбі»

ICTV

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
13.15 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
14.30, 1.00 Панянка-селянка
17.30 М/ф «Льодовиковий
період»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30 Одного разу в
Одесі
21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Ігор ВІТОВИЧ
Борис Джонсон став переможцем виборів лідера Консервативної партії Великої Британії, на яких визначалося, хто буде новим
прем’єром Сполученого Королівства. У середу він замінив на посаді очільника уряду Терезу Мей.
Як повідомило у вівторок, 23 липня, керівництво партії у Лондоні,
у голосуванні за нового лідера взяли участь 87% зі 159 тисяч
членів Консервативної партії. У боротьбі за лідерство в партії Борис Джонсон з 92 тисячами голосів переміг міністра закордонних
справ Джеремі Ханта, який отримав майже 47 тисяч голосів.

Довгий шлях до посади
Борис Джонсон — випускник Ітона, найвідомішої і найпрестижнішої школи, напевно,
не тільки в Британії, а й у всьому світі. У цій школі для хлопчиків навчалися 19 із 54 прем’єрміністрів за британську історію,
зокрема прем’єр Британії у 20102016 роках Девід Кемерон. Джонсон стане «ювілейним», двадцятим, випускником Ітона на чолі
уряду Британії. Він також є випускником престижного Оксфордського університету.
Новому прем’єру Британії 55
років. Джонсон багато років був
журналістом газети «Дейлі Телеграф», зокрема кореспондентом
видання у Брюсселі, був також
редактором консервативної газети «Спектейтор».
У віці 36 років у 2001 році Борис Джонсон розпочав політичну
кар’єру і був обраний депутатом
Палати громад від консерваторів.
У 2008 році понад 53% лондонців обрали Джонсона мером
міста. На цій посаді з 2008 по
2016 рік одним із головних його
завдань стало проведення у британській столиці Олімпійських
ігор, і він упорався з цим успішно, став відомий у всьому світі як
яскрава та барвиста особистість.
До того ж, після перемоги Джонсона на виборах мера
Лондона у 2008 році журналісти з’ясували, що прабабуся Бориса Джонсона по батьківській лінії, фрейліна Марі-Луїза
де Пфеффель, була праонучкою
короля Вюртемберга Фрідріха I.
А той був нащадком у третьому
поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у
XVIII столітті і був другим королем у правлячій донині династії.
Це, до речі, означає, що Джонсон — родич відразу декількох
європейських монарших династій, зокрема Романових. А ще є
й праонуком видатного діяча Османської імперії Алі Кемаля.
У 2016 році Джонсон був одним із палких прихильників та
агітаторів виходу Британії з ЄС.
На референдумі прихильники
«Брекзiту» перемогли, а прем’єр
Девід Кемерон, що підтримував
позицію залишитися в ЄС, пішов
у відставку.
Утім після цього Борис Джонсон не став виставляти свою кандидатуру на посаду глави уряду
і був очільником МЗС у 2016—
2018 роках в уряді Терези Мей.
Через розбіжності з прем’єркою
щодо процедури «Брекзiту» він
пішов у відставку в липні 2018
року і неодноразово критикував
пані Мей.

Шляхи розлучення з ЄС
Борис Джонсон відомий передусім своєю безкомпромісною позицією щодо «Брекзiту». Він стане третім керівником уряду впродовж останніх трьох років, після
Девіда Камерона та Терези Мей,
хто спробує довести цей процес
до кінця. Камерон, до речі, і не
намагався «тягнути цього воза»,
а одразу подав у відставку. Опір із
боку однопартійців та невиконані
обіцянки змусили Терезу Мей також полишити крісло прем’єрки.
Але це аніскільки не зрушило
«Брекзiт» із мертвої точки.
Під час референдуму за «Брекзiт» у 2016 році Джонсон був «об-
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З мера — у прем’єри
Новим очільником уряду у Великій Британії став ексцентричний
Борис Джонсон — друг України, скандаліст і ловелас

личчям» кампанії за вихід Британії з ЄС. Він виступає за те, щоб
змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об’єднання, а якщо
цього не вийде — пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня, чого б це не коштувало. У
Брюсселі поки що вичікують.
Там вважають, що слово — за Борисом Джонсоном.

Кадрові зміни в уряді
Напередодні виборів нового
голови консерваторів уже подав
у відставку перший заступник
міністра закордонних справ королівства Алан Дункан. Він неодноразово виступав із критикою на
адресу Джонсона.
Днем раніше міністр юстиції
Великобританії Девід Гок оголосив, що піде з посади, якщо Джонсон очолить уряд. Свою позицію
він пояснив неможливістю працювати з прем’єром, котрий виступає
за вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу за будь-яку ціну.
Ще кілька британських
міністрів також висловили готовність піти у відставку в разі
перемоги Джонсона, в тому числі
міністр фінансів Філіп Хеммонд,
міністр у справах бізнесу Грег
Кларк та міністр із питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Джонсон і Україна
Міністр закордонних справ
Павло Клімкін неодноразово називав Бориса Джонсона «другом України». На посаді міністра закордонних справ у вересні
2016 року пан Джонсон відвідав
Україну і зустрівся з тодішнім

❙ Вітаю! Я Борис!
Джонсон і Росія
Джонсон називає себе русофілом і при цьому піддає найбільш
нищівній критиці кремлівське
керівництво. «Якщо Росія продовжить рухатися своїм нинішнім шляхом, я вважаю, що ця велика країна може стати націєюізгоєм. Я русофіл, я був у Росії,
коли мені було 16 років. Але Росії
слід припинити свої варварські
акти в Сирії», — наголошував він
під час виступу перед депутатами
парламенту.
«Усі можливі докази вказують на російську відповідальність за вчинення цього звірства»,
— так прокоментував він ата-

«Новий прем’єр-міністр найбільш імпровізаційний
та найменш передбачуваний політик у новітній
британській історії».
президентом Петром Порошенком. «Британія повністю підтримує суверенітет і територіальну
цілісність України, в тому числі
і в Криму», — заявив він напередодні тієї зустрічі.
У березні 2017 року під час ще
одного візиту до України він запропонував провести велику конференцію донорів та друзів України у Лондоні. Він також висловив
думку, що не можна допустити
продовження російської агресії
щодо України.
Міжурядова конференція
друзів і донорів України в Лондоні відбулася у липні 2017 року
і зібрала десятки міністрів і заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів України в цілому світі — від США
до Японії, представників інституцій-донорів і партнерів України з
ЄБРР, МВФ, ЄІБ, ОЕСР, НАТО.
«Звісно, багато ще потрібно
зробити, але загальне враження —
Україна рухається у правильному
напрямку», — сказав він на спільній з українським прем’єром Володимиром Гройсманом пресконференції. Борис Джонсон відзначив, що за минулі три роки Україна здійснила більше реформ, ніж
за попередні 23, і впевнено запроваджує верховенство права і зміцнює демократичні інституції. Він
додав, що Британія стоїть пліч-опліч з Україною на шляху реформ
і робитиме це і далі.

ки на гуманітарний конвой ООН
поблизу Алеппо 19 вересня 2016
року. «Особисто я бажав би, щоб
відповідальні за напад на конвой
ООН та інші цивільні цілі в Сирії
постали перед міжнародним трибуналом», — заявив він у парламенті.
Борис Джонсон виступав за
посилення санкцій щодо РФ.
«Так, саме Велика Британія рішуче наполягає на посиленні санкцій проти Росії у зв’язку з подіями у Криму, на сході України, а
також авіаударами по Алеппо»,
— наголошував Джонсон у 2016
році.

В ореолі скандалів
Борис Джонсон народився в
Нью-Йорку. Його батьки — англійці, хоча в родині є предки турецького та російського походження (про що він сам казав неодноразово). При народженні
хлопчик отримав ім’я Александер Борис де Пфеффель Джонсон, але невдовзі його почали називати просто Борис. Після того
як батько Бориса — Стенлі Джонсон — отримав посаду в одній зі
структур ЄС, родина переїхала
до Брюсселя. У Бориса Джонсона дві сестри та брат. Молодша
сестра Рейчел в інтерв’ю «Санді
Таймс» розповіла, що їхня мати
— художниця Шарлотте Джонсон — страждала на депресію та
часто перебувала в психіатрич-

❙ Одним із пращурiв Джонсона є Георг II, король Британiї у 1727—1760 роках.
ній клініці. Дітей доглядала гувернантка.
Новий прем’єр володіє кількома іноземними мовами, зокрема французькою та італійською.
Перший скандал навколо Джонсона розгорівся, коли він розпочав працювати журналістом у
виданні «Таймс». Звідти молодого автора невдовзі звільнили після того, як викрили в брехні —
Борис приписав вигадану цитату
оксфордському професору історії,
який до того ж був його хрещеним
батьком.
Взагалі Джонсон відомий
своїми гучними, екстравагантними, а іноді скандальними висловлюваннями. За роки роботи в
Брюсселі він встиг розлучитися зі
своєю першою дружиною і через
12 днів після розлучення одружитися вдруге — з адвокаткою Мариною Вілер, яка чекала на їхню
першу дитину. Потім у пари народилося ще троє дітей.
Англійська бульварна преса
називає Бориса Джонсона ловеласом — через його пристрасть
до вродливих i розумних жінок,
як він сам про це каже. У 2004
році Джонсон увійшов до тіньового уряду консерваторів, де став
міністром культури. Але після
любовного роману з однією з колег посаду довелося залишити.
Крім того, через цей скандал дружина вигнала його з дому.
Джонсон вже вславився не
лише в Британії, а й у світі через
свої скандальні висловлювання
та встиг образити багатьох. Так,
політик не раз виступав iз критикою на адресу Євросоюзу та його
керівників. В одному з інтерв’ю
«Санді Телеграф» він заявив: «ЄС
намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хоті-

ли зробити щось схоже, утім погано закінчили».
А ще до його численних любовних походеньок журналісти додають такі характерні особливості Джонсона, як його скуйовджену шевелюру солом’яного
кольору, пом’яті костюми, пристрасть до їзди на велосипеді, надзвичайну ексцентричність та легендарну непунктуальність.

Реакція світу
Світові ЗМІ охрестили нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона «шоуменом», «королем обіцянок» та «новим Трампом» (на якого Борис,
до речі, схожий зовні). «Новий
прем’єр-міністр найбільш імпровізаційний та найменш передбачуваний політик у новітній британській історії», — пише «НьюЙорк Таймс». Торстен Ріке в німецькій газеті «Гандельсблатт»
називає Джонсона «політичним
шарлатаном» та «англійським
Трампом» і передбачає «конституційну кризу» у Британії після
його обрання.
«Черчилль перевертається в
могилі» з приходом Джонсона до
влади, пише польська «Жечпосполита». «Це — божевілля, розпач. Ціною може бути не тільки
глибока економічна криза та параліч політичних інститутів, а й
втрата Шотландії та Північної Ірландії», — додає газета. «Джонсон може бути третім прем’єром,
якого «Брекзiт» з’їсть живцем»,
— іронічно зазначає інше польське видання «Газета виборча».
Та Бориса Джонсона, якого
опоненти вже віддавна називають неврівноваженим політичним клоуном, такі характеристики особливо не хвилюють. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019

■ ВИСОКА НОТА

Музичні
промені
У Києві відбудеться
десятий фестиваль
оркестрових композицій
Ольга ПРИНДЮК

У так званий театрально-концертний «мертвий сезон» у Національній
філармонії України з 8 до 29 серпня
пройде фестиваль «Літні музичні
промені». Про його особливості та
«родзинки» газетi «Україна молода»
розповідає помічник художнього
керівника НФУ Олена Зеніна.
■ Олено Миколаївно, скажіть,
будь ласка, коли був започаткований фестиваль «Літні музичні промені»?
— Цьогоріч ми проводимо фестиваль удесяте. Національна філармонія України започаткувала «Літні
музичні промені» влітку 2010 року.
Ми довго думали, як назвати форум.
Нарешті вигадали назву, яка повністю відповідає сутності заходу.
■ Яка головна мета цього київського фестивалю?
— Найголовніше — показати нашим гостям та туристам цікаві концертні програми, складені з популярних класичних творів, які розраховані на різного слухача: меломана, спеціаліста або непідготовленої
людини.
■ Які колективи та хто iз солістів
стануть учасниками «Літніх музичних променів-2019»?
— У форумі традиційно візьмуть
участь провідні київські колективи:
Академічний симфонічний оркестр
Національної філармонії України,
Національний академічний духовий
оркестр України, Національний ансамбль солістів «Київська камерата»
та Київський камерний оркестр.
Щороку фестиваль відрізняється солістами та запрошеними диригентами. Цьогоріч у форумі візьмуть участь диригенти: І. Палкін,
Г. Беттхер (Німеччина), В. Матюхін, М. Мороз, А. Кедровський. Також виступлять солісти: молоді та
досвідчені майстри, визнані за межами України. Зокрема, серед досвідчених музикантів, скажімо, відома скрипалька Богдана Півненко
та співачка Валентина Матюшенко
(сопрано).
■ На що варто звернути особливу
увагу?
— Цьогоріч проведемо 13 концертів, які слухачі зможуть відвідати у будні. Ми підготували концерти класичної та популярної музики. Прозвучать твори композиторів
від XVIII століття — до сьогодення,
від музики епохи бароко — до саундтреків до кінофільмів.
Кожного року ми готуємо різні
концертні програми. Але є концерти, які проходять щороку на прохання наших слухачів: ВівальдіП’яццолла — «Пори року», The best
of H. Zimmer, Е. Морріконе — «Лицар кохання», Дж. Вільямс. «Саундтреки до кінофільмів».
Поціновувачів
задовольнять
концертні програми «Вечір серенад» Київського камерного оркестру та «Н. Паганіні» з циклу «Київська камерата запрошує». А відкриватиме фестиваль Академічний
симфонічний оркестр Національної філармонії України концертом
«Чайковський». Закриє музичний
форум цей же колектив концертом
«Мендельсон, Моцарт, Прокоф’єв».
Сподіваємось, що фестиваль «Літні
музичні промені-2019» подарує нашим слухачам приємні і незабутні
враження. ■

Лариса КОЖУШКО,
старший викладач Рава-Руської
дитячої музичної школи
Львівська область

Історія музичної педагогічної
освіти в Україні має непростий
шлях розвитку. На початку XX
століття країна була поділена
між двома імперіями — Російською та Австро-Угорською.
Це зумовило неабиякі труднощі у формуванні та становленні українського професійного музичного мистецтва.
Незважаючи на ідеологічні
імперські перепони, 1903
року українці Анатоль Вахнянин, Станіслав Людкевич та
інші члени «Союзу співацьких і музичних товариств» (у
1907-му його перейменують
у «Музичне товариство імені
Миколи Лисенка») спромоглися створити у Львові Вищий
музичний інститут імені Миколи Лисенка, із подальшим відкриттям його філій у великих
та малих містах Галичини.

■ ДО ДАТИ

Сенсації навчання музикуванню
У Києві 105 років тому Микола Лисенко відкрив першу
українську музичну школу

Гами у будинку... Сікорських
Того ж 1903 року музична
громадськість Львова вшановувала 35-річчя творчої діяльності основоположника української класичної музики,
композитора Миколи Лисенка. Було створено організаційний комітет, відбулася велика
імпреза у Львівському оперному театрі, а також зібрали кошти, на які, власне, Микола Лисенко в 1904 році відкрив Музично-драматичну
школу — в будинку №15 по вулиці Великій Підвальній (нині
— це Ярославів Вал) у Києві.
Одноповерховий фасадний
будинок №15 не зберігся. Він
належав професору медицини
Університету Святого Володимира Іванові Сікорському
– батькові відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.
1904 року після переселення
в щойнозведену сусідню частину (тепер це будинок №15
Б) родина здала помешкання
в оренду за 2 тис. 500 рублів
на рік Миколі Лисенку, який
заселив у фасадну одноповерхівку свою музично-драматичну школу. Училися музикувати там аж до 1920-го. (У 1950х роках на місці фасадного будинку був побудований готель
«Червона зірка» Київського військового округу, напевно, тому що ще під час Другої
світової війни в будинку розміщувався штаб і командний
пункт Київського корпусу протиповітряної оборони).
А музично-драматична
школа Миколи Лисенка роботу розпочала вже восени 1904
року, про що свідчать матеріали листування управління
Київського учбового округу
з російським міністерством
внутрішніх справ від 20 серпня 1904-го. У статуті школи
йшлося про те, що заклад має
дати своїм учням завершену
музичну та драматичну освіту. Це на території тодішньої
Російської імперії була перша
українська музична школа з
українською мовою викладання. До того, нагадаємо, існували спочатку суворі, а потім
трохи пом’якшені заборони у
сфері української культури.

Микола Лисенко учням на
уроках своїх творів не давав
Усі предмети в музичнодраматичній школі поділялися на спеціальні (фортепіано, скрипка, віолончель, духові та ударні, сольний спів,
теорія музики та композиції, диригування хорове та

❙ У цьому будинку працювала перша українська музична школа. 1910 р.
❙ Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙ Микола Лисенко з учасниками вшанування пам’яті Шевченка. 1911 р.
❙ Фото з сайта mvduk.kiev.ua.
оркестрове, сценічна гра і декламація) та допоміжні (музично-теоретичні дисципліни, хоровий спів, оркестрова гра, камерний ансамбль,
оперні класи, фехтування,
танці, грим, низка історикогуманітарних наук).
Приймали на навчання
всіх, хто успішно складав
вступні іспити, лише у підготовчий клас брали на основі
добрих музичних даних. Цікаво, що на фах «фортепіано» та «скрипка» набирали
дітей віком не менше 9 років,
а от на вокал, драму та духові
(окрім флейти та тромбона) —
лише з 16 років. Ті, хто вступав на драматичний відділ,
мусили мати ще й відповідну
зовнішність.
Відділи школи поділялися
на класи. Скажімо, на музичному відділі перші два класи
передбачали 5-річний курс
навчання, наступні два класи — 4-річний. Навчання на
драматичному відділі охоплювало загалом чотири роки

(три роки на «нижчому» рівні та рік — у «вищому»).
Оскільки школа була заснована Миколою Лисенком, саме він формував її
викладацький склад. На
роботу запросили відомих
оперних співаків Олександра Мишугу та Марію Зотову (клас сольного та оперного співу), Олена Вонсовська
(Буцька) викладала скрипку, теоретичні дисципліни
— Григорій Любомирський,
на драматичному відділі працювала викладачем Марія
Старицька (донька Михайла
Старицького).
Клас спеціального фортепіано вів Микола Лисенко.
Маючи багато учнів у своєму
класі, він, однак, дбав про індивідуальний розвиток кожного. Всю програму занотовував у спеціальні «особисті
листки». Судячи з цих записів, учні Миколи Лисенка грали надзвичайно різноманітний та складний репертуар, який складався із творів

класиків та романтиків. Цікаво, що власних творів композитор своїм учням не давав.
Перші уроки з фаху фортепіано Микола Віталійович
розпочинав не з постановки
руки, а зі співу українських
дитячих народних пісень. Великого значення надавав засвоєнню технічного матеріалу (гами, етюди тощо), водночас вважав, що техніка
— лише один із методів досягнення мистецьких завдань.
Співзвучними із цим переконанням були слова Соломії
Крушельницької — української оперної співачки світової
слави: «Мистецтво починається там, де закінчується техніка». До слова, найвидатнішими учнями Миколи Лисенка
були Левко Ревуцький, Кирило Стеценко, Василь Верховинець, Анатолій Буцький, Михайлина Комар-Гацька, Олександра Мандельштам.
Дуже швидко Музичнодраматична школа Миколи Лисенка здобула популярність. Як писав композитор у
листі до однієї з учениць: «Узагалі, школа моя має добрий попит у широкої публіки міської
та позаміської, провінціальної... Багато питають, приїздять, цікавляться, поступають... Вечори публічні одвідуються дуже людно і приймаються дуже гучно... а оперні
вистави... в оперному театрі
з оркестром оперним роблять
цілу сенсацію в городі».
У 1918 році Музично-драматична школа імені Миколи
Лисенка була реорганізована у
Вищий музично-драматичний
інститут імені Миколи Лисенка, а в 1934-му на його основі
було створено два самостійні заклади — Київську консерваторію імені Петра Чайковського та Київський інститут театрального мистецтва
імені Івана Карпенка-Карого.
Того ж року була організована
і Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат
для обдарованих дітей, якій
через десятиліття, у 1944му, присвоїли ім’я Миколи
Лисенка. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019

СПОРТ
Євген Дикий

«У нас жеребкування календаря повністю сліпе. А те, що клуби
послідовно гратимуть спочатку з «Динамо», а потім iз «Шахтарем», — то
так розпорядилася доля».

виконавчий директор УПЛ

Григорій ХАТА
Ідея використання рангового поділу вітчизняної плавецької сім’ї в її тренувальному процесі виникла як відповідь на
відсутність виграних українськими плавцями нагород на двох
поспіль олімпіадах — в Пекіні2008 та Лондоні-2012.
Попри те, що й на минулих
Іграх у Ріо представники української елітної групи плавання медалей не взяли, запроваджений підхід, згідно з яким
пріоритетне фінансування та
можливість участі у представницьких міжнародних турнірах
має невелика група обраних,
усе ж дав свої плоди. На чемпіонаті світу-2017 у Будапешті
двоє представників збірної України — Андрій Говоров та Михайло Романчук — після десятирічної перерви принесли нашій країні медалі світової першості. При цьому останній, до
слова, здобув нагороду в олімпійській дисципліні — 1500 м
вільним стилем.
Без сумніву такого ж успіху
чекають від Романчука й на цьогорічному «акватичному» «мундіалі», котрий проходить у південнокорейському Кванджу.
Виступ у водному Палаці спорту Кванджу шести українських плавців-збірників
можна вважати їхньою пристрілкою до майбутньої літньої
Олімпіади, котра через рік відбудеться в сусідній Японії.
А фінал 800-метрівки вільним стилем на ЧС-2019 можна
вважати своєрідним розігрівом
Михайла Романчука перед його
коронним 1,5-кілометровим марафоном.
Григорій ХАТА
Через проведення 21 липня дострокових виборів депутатів Верховної Ради старт
чемпіонату країни в елітному дивізіоні його
організаторам довелося дещо відкласти.
Мовляв, за кілька днів до народного волевиявлення поліціянти по всій
країні перейшли на посилене підтримання правопорядку, відтак у той же
«уїк-енд» вони не мали можливості належним чином забезпечити безпеку на
масових футбольних заходах.
Зрештою, XХIX чемпіонат України
розпочнеться 28 липня матчем між «Ворсклою» та «Зорею». І того ж дня в Одесі
флагмани вітчизняного футболу «Шахтар» та «Динамо» позмагаються за Суперкубок країни. При цьому решта стартових поєдинків ЧУ-2019/2020 відбудеться в
останні два дні липневого місяця.
Сумбурність початку футбольного сезону, коли левова частка поєдинків першого туру буде зіграна в робочі
дні, а луганчани, котрим у Полтаві випало відкривати чемпіонат, візьмуть старт
у першості через два дні після проведення матчу другого раунду кваліфікації ЛЄ в гостях у чорногорської «Будучності», дещо дивує. Утім у менеджерів
Української прем’єр-ліги для пояснень
та виправдань є вагомий аргумент.
Так само там знайшли й пояснення для дещо дивних розкладів у календарі нового чемпіонату, в якому один і
той самий клуб по черзі гратиме спочатку з «Динамо», а потім iз «Шахтарем».
«Так випало. У нас жеребкування
повністю сліпе. А те, що так сталося —
так розпорядилася доля», — заявив на
пресконференції виконавчий директор
УПЛ Євген Дикий.
Цікаво, що подібна випадкова закономірність трапляється в елітному
дивізіоні вже не вперше. Із останніх прикладів можна згадати другий етап ЧУ2018/2019, коли так само клуби по черзі грали проти «грандів». Приміром, спо-
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■ ПЛАВАННЯ

Відкриття нових талантів
У аква-центрі корейського Кванджу дебютант чемпіонату світу оновив національний
рекорд України, який тримався майже два десятиліття
Маючи шостий кваліфікаційний час, фінальний заплив
він завершив на останньому
восьмому місці. Своєму результату в кваліфікації Романчук
програв близько двох секунд,
пропустивши поперед себе і свого старшого партнера по збірній Сергія Фролова, котрий до
фінального запливу пробився
із сьомим кваліфікаційним часом.
Поки ж «синьо-жовта» збірна плавців перебуває в очікуванні медалей від своїх лідерів,
нові представники плавецької
еліти України демонструють
невипадковість свого включення до когорти учасників «акватичного» «мундіалю».
Так, у Кванджу 18-річний
Денис Кесіль став автором нового національного рекорду
України на 200-метрівці батерфляєм, оновивши часове досягнення призера Олімпіади-2000
Дениса Силантьєва, котре трималося 17 років.
Статус дебютанта дорослого чемпіонату світу не завадив
Кесілю показати високий результат у фінальному запливі.
Із часом — 1хв. 54,79 сек. — Денис фінішував п’ятим у фіналі
200 м батерфляєм, посівши та-

❙ Перед своїм ключовим стартом на ЧС-2019 Михайло Романчук «розігрівся» на коротшій дистанції,
❙ ставши восьмим на 800 м вільним стилем.
❙ Фото з сайта censor.net.
ким чином на ЧС-2019 наразі
найвищу поміж українських
плавців рейтингову позицію.
Варто відзначити, що висока
півфінальна швидкість дозволила Кесілю здобути собі олімпійську ліцензію до Токіо.
Так само спробує отримати
перепустку на майбутні літні

Ігри й володар світового рекорду на 50 м батерфляєм Андрій
Говоров, який завершив свою
коронну дистанції в Кванджу
на шостому місці. Утім, працюючи з прицілом на Токіо,
де медалі на 50-метрівці «метеликом» розігруватися не будуть, Говоров, без сумніву, зо-

■ ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Прихильність долі

КАЛЕНДАР

Перша частина нового чемпіонату серед
команд прем’єр-ліги матиме цікаву
календарну закономірність

Перше коло першого етапу чемпіонату
України-2019/2020
1-й тур
28 липня
«Ворскла» — «Зоря»
30 липня
«Десна» — «Львів»
«Колос» — «Маріуполь»
31 липня
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Карпати» — «Динамо»

2-й тур
3 серпня
«Маріуполь» — «Олександрія»
«Львів» — «Динамо»
«Десна» — «Ворскла»
4 серпня
«Шахтар» — «Карпати»
«Олімпік — «Колос»
«Зоря» — «Дніпро-1»

❙ Динамівські фанати вважають, що перед стартом нового чемпіонату
❙ країни футбольна фортуна вдяглася в помаранчево-чорні кольори.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
чатку «Львів» удома приймає «Динамо»,
після чого через тиждень вирушає в гості
до «Шахтаря».
В абсолютно такому ж календарному ритмі проходитиме й перша частина
ЧУ-2019/2020. Тож зовсім не дивно, що
в соціальних мережах із уст шанувальників «біло-синіх» лунають численні іронічні зауваження, у яких ідеться про те, що «в
«Шахтаря» якась занадто зручна доля»,
адже, без сумніву, опонентам вітчизняних
флагманів буде неймовірно важко підхо-

дити в однакових фізичних та психологічних кондиціях до кожної з двох серій спареного мега-протистояння.
Водночас Євген Дикий наголошує, що
у прем’єр-лізі хочуть відмовитися від класичної кулькової методики жеребкування й перейти до комп’ютерного процесу
формування календаря, під час якого інтелектуальна система враховуватиме різного роду організаційні нюанси, як-то проведення матчу в День міста, відстань між
містами для переїздів, пора року тощо. ■

середжений на олімпійському
спринті — 50 метрів вільним
стилем. За традицією великих
турнірів, цей старт буде одним з останніх на корейському «мундіалі». Тоді ж, у передостанній змагальний день, будуть розіграні медалі й на дистанції 1500 м у чоловіків. ■

3-й тур
(базова дата —
10 серпня)
«Ворскла» — «Львів»
«Дніпро-1» — «Десна»
«Колос» — «Зоря»
«Олександрія» — «Олімпік»
«Карпати» — «Маріуполь»
«Динамо» — «Шахтар»

«Олімпік» — «Карпати»
«Зоря» — «Олександрія»
«Львів» — «Шахтар»

5-й тур
(базова дата —
24 серпня)
«Дніпро-1» — «Львів»
«Колос» — «Ворскла»
«Олександрія» — «Десна»
«Карпати» — «Зоря»
«Динамо» — «Олімпік»
«Шахтар» — «Маріуполь»

6-й тур
(базова дата —
31 серпня)
«Десна» — «Карпати»
«Ворскла» — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Колос»
«Олімпік» — «Шахтар»
«Зоря» — «Динамо»
«Львів» — «Маріуполь»

7-й тур
(базова дата — 14 вересня)
«Колос» — «Львів»
«Олександрія» — «Дніпро-1»
«Карпати» — «Ворскла»
«Динамо» — «Десна»
«Шахтар» — «Зоря»
«Маріуполь» — «Олімпік»

4-й тур
(базова дата —
17 серпня)
«Десна» — «Колос»
«Ворскла» — «Дніпро-1»
«Маріуполь» — «Динамо»

8-й тур
(базова дата —
21 вересня)
«Десна» — «Шахтар»
«Ворскла» — «Динамо»

«Дніпро-1» — «Карпати»
«Колос» — «Олександрія»
«Зоря» — «Маріуполь»
«Львів» — «Олімпік»

9-й тур
(базова дата —
28 вересня)
«Олександрія» — «Львів»
«Карпати» — «Колос»
«Динамо» — «Дніпро-1»
«Шахтар» — «Ворскла»
«Маріуполь» — «Десна»
«Олімпік» — «Зоря»

10-й тур
(базова дата — 5 жовтня)
«Десна» — «Олімпік»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Дніпро-1» — «Шахтар»
«Колос» — «Динамо»
«Олександрія» — «Карпати»
«Львів» — «Зоря»

11-й тур
(базова дата —
19 жовтня)
«Карпати» — «Львів»
«Динамо» — «Олександрія»
«Шахтар» — «Колос»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Олімпік» — «Ворскла»
«Зоря» — «Десна»

Читайте
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«Ми при вольностях наших і вмерти готові»
Переможний досвід ведення перемовин із Москвою гетьмана Дем’яна Ігнатовича

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛИПНЯ 2019

■ СІНЕМА

Наталі Портман:
від кілера до воїна
Серед супергероїв коміксів будуть і жінки
Дара ГАВАРРА
Як кажуть, чим би дитя не тішилося, аби не плакало. Щось схоже можна сказати і
про сотні, тисячі диваків, які з’їжджаються на фестиваль коміксів Comic-Con у Сан-Дієго, що в США, щоб розважитися, подивитися на улюблених героїв та й самим походити
в костюмах надлюдей. Там-таки можна й новинки з життя кіновсесвіту Marvel дізнатися. Взагалі, так звана культура коміксів у США дуже поширена, і якщо в інших країнах
діткам читають казочки, то в Америці їх із дитинства привчають до коміксів, де головними дійовими особами є супергерої — Людина-Павук, Бетмен чи там Халк.
Цьогорічний фестиваль став знаковою подією, адже на ньому було проголошено, що Наталі Портман (хто забув — маленька дівчинка з вазонком із
культового фільму 90-х про кілера — «Леон») зіграє подругу Тора у новій
екранізації комікса про цього напівбога, якого автори «запозичили» з германо-скандинавської міфології. Ця надлюдина, за версією авторів, перемагає інопланетян, розділяє подвійне життя зі своїм альтер-его: лікує хворих із медсестрою — і кінцевою любов’ю — Джейн Фостер, яку свого
часу і зіграла Наталі Портман.
Тепер же голлівудська зірка зіграє у жіночій версії Тора, що матиме
назву «Тор: Любов і грім». Стрічка вийде на екрани в листопаді 2021го. А тим часом Наталі Портман на пресконференції отримала молот Тора
— як символ його могутності, який їй вручили зірка месників актор Кріс
Хемсворт та режисер стрічки Тайкі Вайтіті.
На цьому ж Comic-Con стало відомо, що ще одна жінка приєднається до суперлюдей — Анджеліна Джолі також зіграє у новій
стрічці про дивовижних героїв. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №82

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Овнам варто
чітко організувати свою роботу і буди обережними в усьому. Як кажуть, не щастить у
картах, пощастить у коханнi.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Телець (21.04—21.05). Як можна чіткіше організуйте свою роботу і будьте уважними. Вельми корисними і, звичайно, цікавими виявляться поїздки за кордон.
Дні: спр. — 31; неспр. — 2.
Близнюки (22.05—21.06). Останнiм
часом доводиться працювати над багатьма
проектами, але не випускайте з уваги зміни,
що стосуються справи, якою ви займаєтеся.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Рак (22.06—23.07). У компанії ви тримаєтеся весело й невимушено, але, дбаючи
про справи своїх численних друзів, на перше місце завжди ставите власні інтереси.
Дні: спр. — 4; неспр. — немає.

Лев (24.07—23.08). Товариський і балакучий Лев зазвичай стає душею компанії
та організатором якого-небудь заходу. Однак
за емоціями розважливий розум, а за зовнішньою відкритістю — «друге дно».
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Діва (24.08—23.09). Ви практик і реаліст, звикли все тримати під своїм контролем
і, взявшись за справу, не збираєтеся відступати. Радимо якомога більше подорожувати.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Терези (24.09—23.10). Терези енергійнi
та наполегливi, при цьому звикли покладатися
лише на себе. Тому навіть до приємних сюрпризів ставляться з осторогою.
Дні: спр. — 29; неспр. — 31.
Скорпіон (24.10—22.11). Скорпiони —
чудовi співрозмовники, вміють вислухати і
дати цінну пораду. Вони здатнi допомогти не
тільки словом, а й ділом, якщо, звичайно, це
не суперечить їхнiм інтересам.
Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

Стрілець (23.11—21.12). Вам удається
легко завойовувати довіру людей i використовувати їх у своїх особистих цілях. А тi, самі того
не помічаючи, стають учасниками ваших таємних задумів.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Козеріг (22.12—20.01). Ви завжди думаєте про майбутнє. Це відображається в цілях, які ви ставите перед собою, і в планах, які
ви будуєте для досягнення цих цiлей.
Дні: спр. — 31; неспр. — 1.
Водолій (21.01—19.02). Нерідко турботи про завтрашній день приводять до накопичення, створення запасів на чорний день і
навіть до небажання викидати старі речі — а
раптом ще колись знадобляться.
Дні: спр. — 29; неспр. — 31.
Риби (20.02—20.03). При виборі професії
ви найчастіше надаєте перевагу тій галузi, де
потрібно працювати не руками, а головою. Із вас
вийде журналіст, політик або керівник.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

■ ПОГОДА
27—28 липня за прогнозами синоптиків

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +26...+28.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +26...+28.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

25 липня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 24-26 градусiв, поблизу Одеси та Приморського — 21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. Трускавець: уночi +13...+15, удень
+24...+26. Моршин: уночi +14...+16, удень +25...+27.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
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Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
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Кросворд №79
від 19—20 липня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +28...+30. Пiслязавтра температура вночi +12...+14, удень +22...+24.

гризунів. 4. Популярний овоч. 5.
Поліцейський у Франції. 6. Мертва мова, яку застосовують у медицині. 9. Перезавантаження влади
демократичним шляхом. 11. Преса, телебачення, радіо. 13. Цирковий манеж. 14. Грецький острів, на якому колись стояла статуя бога Сонця Геліоса. 16. Кількість відвідувачів сайта за певний
проміжок часу. 18. Національність
поета і художника Кости Хетагурова. 19. Органічна сполука, що входить до складу спеціальних фарб.
20. Найбільше на Землі безстічне
озеро, яке всі вважають морем. 21.
Жіноче вбрання, яке покриває верхню частину тіла і лишає відкритим живіт. 24. Світська прогулянка. 25. Місце для спання чи відпочинку. 26. Священна гора в Греції,
центр православ’я.

— Гарячі, палаючi вогнем очі,
сильні та ніжні руки, пристрасне дихання...
— Розо Мойсеївно, а якi ще
були прикмети у грабіжника?
***
Старий єврей говорить своїй
дружині:
— Якщо хто-небудь iз нас помре, то я, швидше за все, поїду в
Ізраїль.
***
П’яний чоловік повертається

пізно додому. Відчиняються двері,
перед ним стоїть дружина, в руках
сковорідка.
Чоловік:
— Усе нормально. Лягай спати, я не голодний.
***
Пенсіонерка зайшла в банк i побачила, що немає черги і всі шiсть
віконець працюють. Зрозуміла, що
тут ловити нічого, і пішла скандалити в поліклініку.
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з 29 липня до 4 серпня

По горизонталі:
1. Місто в Київській області. 4.
У стародавніх греків та римлян —
жрець, що тлумачив волю богів,
провидець. 7. Старовинна найдрібніша польська монета. 8. Біблійний
герой, син Ісаака та Ревеки, старший
брат свого брата-близнюка Якова,
який продав своє первородство за
миску юшки. 10. Спеціально обладнана вогнева точка, яку використовували в часи Другої світової війни. 12.
«Хтось гладив ..., все гладив ..., ходив у гніві і сіяв співи: «О, дайте грому, о, дайте зливи!». (Павло Тичина)
13. Професія лицедія. 15. Індійський струнний щипковий інструмент
з родини лютневих, що має корпус
із гарбуза. 17. Найбільший феодал у
багатьох країнах середньовічної Європи. 18. Вигук, яким у Єрусалимі
зустрічали Ісуса Христа. 20. Посудина, з якої годують свиней. 22. Обличчя, повернене до глядача. 23. Титул феодальних правителів у деяких
країнах Близького і Середнього Сходу. 25. Ворог волосся, про якого розповідає реклама. 27. Король франків, який об’єднав землі і в 800-му
році став імператором. 28. Образ відомої особи, загальне враження, репутація. 29. Восьма планета Сонячної системи. 30. Ім’я французького
поета, автора «Інтернаціонала».
По вертикалі:
1. Агент 007. 2. Популярне
вірменське чоловіче ім’я. 3. Приміщення для домашніх птахів чи

