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Яйця в диму

Подвійне «класико»

Сьогодні шоста сесія
Верховної Ради восьмого
скликання добігає
кінця. А напередодні під
парламентом було гаряче

Новий клубний сезон
розпочнеться одразу двома
матчами між «Шахтарем»
та «Динамо» — в Суперкубку
та в чемпіонаті

» стор. 4

» стор. 15
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,00 грн.
1 € = 29,61 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Свободі — волю!
Рідні незаконно ув’язнених українських громадян у Росії
та військовополонених на окупованому Донбасі просять
про допомогу лідерів ЄС
» стор.
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❙ Учасники акції «Погляд iз російського полону» вимагають звільнити в'язнів сумління і пропонують започаткувати міжнародний формат переговорів щодо деокупації Криму,
❙ за участі Європейського Союзу, який має бути заснований на нормах міжнародного гуманітарного права, міжнародних стандартах прав людини та принципах міжнародного права.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017

ІнФорУМ

«Якщо нам призначено стати цвяхами в кришку домовини тирана, то я
хотів би бути таким цвяхом».

■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

■ КОПАЙТЕ ТУТ!

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Свободі —
волю!
Рідні незаконно ув’язнених
українських громадян у
Росії просять про допомогу
лідерів ЄС
Євдокія ФЕЩЕНКО
«Погляд iз російського полону» — акцію з такою назвою провели вчора у Києві родичі українських в’язнів,
яких поневолила РФ. Протестувальники з портретами невільників зібралися на вулиці Інституцькій. Вони хотіли
привернути увагу учасників саміту Україна—ЄС, що відбувається у столиці, до жертв окупаційного режиму в Криму і на Донбасі.
Загалом у російській неволі перебуває щонайменше 44 людини за сфабрикованими кримінальними звинуваченнями. Серед них режисер Олег Сенцов, визнаний
Міжнародною амністією в’язнем сумління, правозахисник Емір-Усеїн Куку, журналісти Роман Сущенко, Дмитро Штибліков, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, волонтер Євген Панов,
кримський татарин Руслан Зейтуллаєв, активіст Андрій
Коломієць, фермер Володимир Балух та багато інших.
На окупованій території Донбасу, яку контролює
Російська Федерація, в полоні перебуває щонайменше 132 людини. Серед них і ті, хто, за Мінськими домовленостями, мали бути звільнені ще два роки тому. Більше півтора року за ґратами в Донецьку перебуває відомий учений-релігієзнавець Ігор Козловський. Досі невідоме місцезнаходження зниклого донецького журналіста
Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Станіслав
Васін. Уже два з половиною роки не вирішується питання
звільнення українських військовополонених, зокрема Сергія Глондара, який ще не бачив своєї другої дитини, та Івана
Ляси, у якого за цей час помер батько. У полоні вже півроку перебувають п’ятеро дітей, питання про звільнення яких
неодноразово порушували на переговорах у Мінську.
Спеціальне звернення рідні незаконно ув’язнених
громадян України в Росії, окупованому Криму та на Донбасі, а також ініціатива Євромайдан SOS, яка веде кампанію LetMyPeolpeGo для їх звільнення, передали лідерам
ЄС: президентам Європейської ради Дональду Туску, Європейської комісії Жану-Клоду Юнкеру, Європейського парламенту Антоніо Таяні та Високому представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріці Могеріні. Серед пропозицій — започаткувати міжнародний формат переговорів щодо деокупації Криму, за участі Європейського
Союзу, який має бути заснований на нормах міжнародного
гуманітарного права, міжнародних стандартах прав людини
та принципах міжнародного права. Пріоритетним та першочерговим завданням таких переговорів має стати звільнення всіх українських заручників зі списку LetMyPeopleGo, яких
влада Російської Федерації незаконно утримує у в’язницях
Криму та Росії. Також пропонують призначити спеціального представника Європейського Союзу з питань окупованого Криму та непідконтрольної українському уряду частини
Донецької та Луганської областей.
«Я підтримую всі дії родин заручників і політв’язнів
Кремля, вони живуть iз мукою і щодня нагадують світу
про незаконно утримуваних українців, яких Кремль тримає
в тюрмах РФ і на Донбасі. Я також вважаю, що цивілізований світ, ЄС, США, повинні зайняти більш жорстку позицію
щодо такого кричущого порушення прав людини, незаконного утримання українців, — прокоментувала Ірина Геращенко, уповноважена Президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. —
До них не допускають міжнародні гуманітарні місії, МКЧХ,
у них немає права на дзвінок рідним, їм забороняють передавати книги, їхнi листи цензурують. Я вважаю, що всі
причетні до незаконного захоплення, арештів, утримання,
тортур українців, мають потрапити під найжорсткіші санкції США і країн ЄС. Процес звільнення заручників має бути
негайно розблокований». ■

Олег Сенцов
український режисер, в’язень сумління

Ляшко стверджує: під
шаленим тиском Президента Порошенка провладна більшість у незаконний і
свавільний спосіб прийняла
зміни до Закону про прокуратуру, які дали можливість
Порошенку призначити свого кума Луценка Генеральним прокурором України.
«Ця правова вакханалія
робилася з однією метою —
щоб Порошенко і Луценко використовували органи
прокуратури як знаряддя
політичної боротьби для утримання влади», — обурився головний радикал.
А тим часом САП та
НАБУ на вимогу Олега
Ляшка вже розпочали розслідування щодо Луценка.
Генпрокурора підозрюють в

А Генпрокурор — несправжній?
Лідер Радикальної партії оскаржить у суді законність
призначення Юрія Луценка на посаду
ухиленні від сплати податків та внесенні неправдивих відомостей в електронну декларацію. Та для того,
щоб антикорупційне розслідування було об’єктивним,
Луценко має бути відсторонений від посади Генпрокурора на час розслідування, стверджує лідер РПЛ.
Також, за словами Ляшка,
він разом iз командою ближчим часом звернеться до
суду з позовом про визнання

незаконним прийняття закону, завдяки якому Порошенко і Луценко в антиконституційний спосіб захопили посаду Генпрокурора.
«Порошенку влада над
правоохоронними органами,
залежний парламент треба для того, щоб встановити
диктатуру в Україні. Разом
з українцями наша команда не дозволить Порошенку
узурпувати владу і зловживати нею», — наголосив Олег

Ляшко. Він нагадав, що РПЛ
вимагає від парламенту негайно розглянути зміни до
Конституції про повне скасування депутатської недоторканності, законопроекти депутатiв-радикалiв про імпічмент Президента України і
про Тимчасові слідчі комісії.
«Це і буде справжньою
реформою влади, а не брехнею, якою дурять українців.
Закон один для всіх», — резюмував Олег Ляшко. ■

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Усе більше злочинів терористів фіксують щодо населення окупованих територій Донбасу. Зокрема, колабораціоністи утримують цілу мережу так званих трудових таборів,
де змушують працювати безплатно тисячі ув’язнених. Зокрема, журналісти німецької радіостанції Deutschlandfunk
з’ясували, що сепаратисти змушують до каторжних робіт
переважно ув’язнених, засуджених ще до весни 2014 року
українськими судами до позбавлення волі.
На даний час ці люди або вже мали відбути терміни покарання, або до них мали застосувати амністію чи
інше пом’якшення покарання, як-то ухвалювали в Україні. Але бойовики терористичних «ДНР» і «ЛНР» так
не вважають і надалi змушують тисячі ув’язнених до
безплатної, фактично рабської праці. Група правозахисників, яка моніторила ситуацію на окупованих територіях, вказує, що доходи від примусової праці в таких таборах становлять до 500 тис. євро на місяць. Ці
кошти використовують для фінансування сепаратистів
на Донбасі. Правозахисники і журналісти виходять iз
того, що в таборах на сході України утримують до 10
тисяч ув’язнених. До речi, щоб підтримувати серед населення окупованих територій хоч якусь лояльність до
самопроголошених «урядів», сепаратисти вдаються
до відвертих маніпуляцій із гуманітарною допомогою
Міжнародного комітету Червоного Хреста. За даними
Держприкордонслужби України, місія Міжнародного
комітету Червоного Хреста доставила на тимчасово оку-

Рабство по-донецьки
На окупованих територіях сепаратисти Донбасу
примушують до рабської праці в’язнів
■ А ТИМ ЧАСОМ...

пований Донбас понад 327 тонн гуманітарної допомоги. «Через КПВВ «Новотроїцьке» на в’їзд до неконтрольованої території прослідував 21 автомобіль iз вантажем будівельних матеріалів, товарів медичного призначення, гігієнічних виробів загальною вагою 327,7 тонни.
Вантаж направлено для жителів Донеччини від Місії
Міжнародного комітету Червоного Хреста», — йдеться
у повідомленні. Водночас видання LIGA.net, посилаючись на джерела в окупованому Луганську, повідомляє,
що бойовики видають гуманітарну допомогу Червоного
Хреста під виглядом допомоги «братньої Росії».
«Знайомим дали недавно кілька пакетів. Вони кажуть: ось Росія нам допомагає, а в пакеті всі товари українського виробництва — від порошка до консервів
і гречки», — розповіла луганчанка Варвара, ім’я якої
змінено з метою безпеки. На пакеті є емблема не тільки Червоного Хреста, а й зображено прапор країни-агресора РФ. ■

Упродовж минулої середи в зоні проведення АТО бойовики збільшили кiлькiсть
обстрілів на всіх напрямках до 30 на добу.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув у селищі Зайцеве поблизу окупованого Донецька, ще один
отримав поранення в місті Мар’їнка.
Під мінометними обстрілами опинилися
позиції ЗСУ в селищі Троїцьке на донецькому напрямку, в селищах Березове та Новомихайлівка — на маріупольському та Станиця Луганська. Під вогнем великокаліберних кулеметів знову опинився житловий
сектор Мар’їнки, через що зайнялося кілька
будівельних споруд.

■ КОНФЛІКТ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Критикувати військове начальство
за порушення умов контракту, нестатутне поводження з особовим складом
та неадекватні бойові накази не побоялися військовослужбовці 54-ї бригади. Вищим чинам це не сподобалося.
Аби показати твердість своїх переконань двадцятеро бійців бригади, особовий склад якої наразі перебуває на
полігоні, оголосили з вечора 12 липня
безстрокове голодування.
Ці патріоти ще у трагічному 2014
році прийшли на фронт добровольцями у складі «Правого сектору». А минулоріч влітку підписали контракти зі
Збройними силами України. Але поставили вимогу — служити разом, в одній роті, на що отримали згоду. Та згодом бійців почали переводити в різні
підрозділи.
Ветерани бойових дій упевнені,
що це — кара командування бригади за «довгий язик». Лєра Бурлакова, один із непокірних бійців 54-ї, обурено написала у Facebook 12 липня:
«П’ять місяців добровольці, які піс-

Бунт за контрактом
Безстрокове голодування оголосили
бійці 54-ї бригади
ля загибелі Міфа (Василя Сліпака.
— Авт.) підписали контракти з 54-ю
ОМБр, і ті, що перевелися до цієї бригади, щоб бути зі своїми, домогалися
того, що нам обiцяли: дозволити воювати разом, у складі однієї роти. Комбриг казав, що все вирішить комбат,
комбат — що комбриг... Ми складали «штатки» за їхніми проханнями. І
— нічого.
Тепер ми за документами розкидані по 6 (!!!) різних бригадах. Підстава для переведення тих, кого переводять? Не підписаний і без печатки наказ ОК «Схід» (про який полковник Киричок нічого не знає, з його слів годину
тому) і якісь міфічні рапорти (!!!) ніби-

то написані кожним iз тих, кого переводять. Згоди на це ніхто з наших не
давав. ...І ми все одно хочемо і будемо
воювати за свою землю разом. Ми вже
й не таке проходили в цьому складі».
Наразі скандал набув розголосу, i питання взяв пiд особистий контроль командувач військ оперативного командування «Схід» генералмайор Олександр Красноок. «У четвер, 13 липня, для з’ясування причин
та обставин ситуації, яка склалася в 54й окремій механізованій бригаді з переміщенням військовослужбовців бригади до інших військових частин, командувачем військ оперативного командування «Схід» прийнято рішення

❙ Лєра Бурлакова поширила
❙ інформацію про голодування
❙ побратимів.
відправити до бригади комісію», —
йдеться в повідомленні ОК «Схід».
Запевняють, питання щодо переміщення особового складу бригади вивчать
офіцери ОК «Схід», а за результатами
роботи комісії — буде прийнято остаточне рішення. ■

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

700 млн.

250 млн.

гривень

— конвертцентр із таким обігом ліквідували
гривень
столичні співробітники податкової поліції, за даними
додаткового фінансування, за рішен- ДФС. Ділки надавали підприємствам Києва, Київсьням РНБО, отримають українські при- кої, Дніпровської та Харківської областей послуги з
кордонники, інформує прес-служба мінімізації податкових зобов’язань.
Президента України.

123 млн.

50 млн.

102 тисячі

гривень

гривень

вступників

виділив Кабмін на розвиток електронного документообороту, написав на своїй
сторінці у Facebook міністр Олександр
Саєнко.

Кабмін виділив обласній адміністрації
Львова на вирішення «сміттєвої проблеми» у місті, повідомив Прем’єрміністр Володимир Гройсман.

уже успішно зареєстрували електронні кабінети в
ЄДЕБО, інформує ДП «Інфоресурс». Це майже половина від тієї кількості вступників, яка очікується цього року.

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017

■ ДОБРА СПРАВА

Підзамочок чекає святого Антонія
На Тернопільщині громада за власний
кошт ініціювала реставрацію пам’ятки
Світлана МИЧКО
Жителі села Підзамочок Бучацького району Тернопільщини з нетерпінням чекають на повернення святого Антонія. Точніше — його
кам’яної скульптури, що понад два століття стояла біля
річки Стрипи на західній околиці села і була своєрідним оберегом цього населеного пункту. Як і все інше, час її не шкодував, тож в останні роки фігура перебувала в жалюгідному
стані і незабаром, можливо,
просто розсипалася б, як багато подібних у селах та містах
області.
Однак Підзамочок — село з
надзвичайно багатою історією,
тому, можливо, і ставлення до
пам’яток тут більш уважне.
Тож місцева громада за власною ініціативою зібрала потрібні кошти, і кілька місяців
тому скульптуру відвезли до
майстерні кафедри реставрації архітектурної і мистецької

спадщини Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».
Там пам’ятку не лише повністю відновили, а й, за словами доцента згаданої кафедри
Олега Рибчинського, виявили в
процесі реставрації низку цікавих фактів щодо її історії. Зокрема, фахівцям вдалося уточнити рік створення. Це 1829-й,
а не 1809-й, як помилково вважали раніше. А також встановили імена меценатів, коштом
яких свого часу зваяли скульптуру, колишніх жителів села
Франца Родаковського та Валентія Жолєцького. Автор, на
жаль, наразі залишається невідомим.
Реставратори «Львівської
політехніки» відзначають, що
випадок зi статуєю святого Антонія з Тернопільщини став
поки що рідкісним прикладом
того, як ініціативу щодо порятунку історичної пам’ятки виявила і реалізувала саме громада, не чекаючи допомоги від де-

❙ Відреставрована скульптура
❙ святого Антонія з села Підзамочок.
❙ Фото з сайта galinfo.com.ua
ржавних органів, на які в нас
покладена функція збереження культурної спадщини.
Буквально через кілька
днів, як повідомили «УМ» у
Підзамочівській сільраді, відреставровану фігуру святого
Антонія з маленьким Ісусом на
руках буде урочисто встановлено на тому ж місці. Відтак селя-

■ РАЗОМ — СИЛА!

ПЕН проти пропаганди
Нобелівські лауреати Герта Мюллер
та Світлана Алексієвіч приїдуть у Львів
Катерина ДУБРОВНА
Цьогоріч вперше в Україні 17-24 вересня
проходитиме 83-й Міжнародний конгрес
ПЕН. Приймати більше двохсот делегатів
зi 101 країни світу буде місто Лева. Учасники говоритимуть чотирма мовами про творчість, свободу слова та літературу. Відомо,
що серед гостей будуть нобелівські лауреати Герта Мюллер (Румунія—Німеччина) та
Світлана Алексієвіч (Білорусь), неодноразові нобелівські номінанти Адам Загаєвський, Пол Остер, Пітер Померанцев, Людмила Уліцька, сучасні українські письменники Сергій Жадан, Олена Стяжкіна, Юрій
Андрухович, Андрій Курков.
Микола Рябчук — програмний директор

83-го Міжнародного конгресу ПЕН та президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу розповів, що дуже довго обирали місто для проведення цієї масштабної та важливої і для України події. Серед
варіантів були Одеса, Київ та Львів. Після довгих зважувань всі одноголосно обрали місто Лева. Микола Рябчук упевнений:
«Ми повинні зважати на всі потреби та проблеми інших країн, звісно ми маємо безліч
своїх, але якщо хочемо, щоб почули нас, то
мусимо навчитися чути інших».
Координатор iз партнерства конгресу
Богдана Брилинська розповіла, що на з’їзді
пройдуть відкриті й закриті засідання на
різних локаціях Львова. Організатори скоро оголосять набір волонтерів, обов’язкова

■ АРТ-ПРОСТІР

Усе буде кольорово
У Смілі ентузіасти розмальовують зупинки
Людмила НІКІТЕНКО
У черкаському місті Сміла місцевий
підприємець та благодійник Андрій Черничко закликав через «Фейсбук» містян
власноруч розмалювати зупинку в мікрорайоні Богдана. Люди відгукнулися і навели там неабияку красу.
«Моєю метою було просто зробити
зупинку гарною. А тему ілюстрації запро-

понували волонтери — діти мають права на родину, освіту, мистецтво», — говорить «Україні молодій» Андрій. За його
словами, днями вони з донькою Валерією
зробили останній штрих та дофарбували
лавочку та урну для сміття.
А після цього всі ті, хто облаштовував
зупинку, знову зустрілися, щоб зробити
спільне фото біля зупинки «Я маю права»
і оголосити про її офіційне відкриття.

ни та подорожуючі зможуть не
лише знову милуватися нею, а
й молитися.
Згідно з історичними та
церковними джерелами, святий Антоній Падуанський
(1195—1231 рр.) був римо-католицьким священиком, проповідником та ченцем відомого Ордену францисканців. Ще
за життя навколо нього начебто творилися справжні дива,
найвідоміше з яких — це коли
в італійському місті Ріміні навіть риби припливли до берега
і виставили з води свої голови,
аби слухати проповідуване ним
слово Боже.
Святого Антонія вважають
покровителем подружніх пар,
а також тим, хто допомагає зцілювати хворих та знаходити
загублені речі. У Підзамочку
вірять, що, аби знайти останні,
варто лише щиро вірити і звернутися до нього з ось такою короткою молитвою: «Святий Антонію, проповіднику невичерпної доброти, Бог удостоїв тебе
особливого дару — допомагати людям у поверненні втраченого. Прийди нині на допомогу
мені і своїм клопотанням допоможи відшукати те, що я шукаю. Також випроси для мене
живу віру, досконале підкорення дії благодаті, відвернення від мирської суєти і незгасне
жадання невимовних утіх блаженної вічності. Амінь!». ■

умова — знання англійської мови.
До недавньої прес-конференції, на якій
говорили про проведення Конгресу ПЕН, через скайп-зв’язок приєдналася Кетлін Кальдма — секретар Міжнародного ПЕН-клубу
та президент Естонського центру Міжнародного ПЕН-клубу. Вона вважає, що символічною та актуальною для України є нинішня
тема зібрання — «Відстоювання правди у
добу пропаганди».
«Засідання ПЕНу — одна з п’яти найважливіших подій у світі, де вирішуються
важливі питання, — каже заступник голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. — Наше головне завдання — створити якісний контент у країні, а ця подія дає
нам невимовні можливості зарекомендувати себе. Ми маємо об’єднувати людей довкола
правильних цінностей. Недарма слоган 83-го
конгресу — «Коли правда стає істиною».
ПЕН-клуб є вагомою міжнародною неурядовою організацією, яка об’єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів із 1921 року. Також до клубу входять журналісти, історики, видавці, загалом понад 25 000 осіб з усього світу. Це одна
з найстаріших організацій, яка бореться за
права людини. ■

Як розповідають працівники Смілянського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, котрі
теж брали участь у цьому проекті, всі
його учасники ділилися емоціями та враженнями від зробленої доброї справи.
Коли Аліна Мішина, художниця та учасниця проекту, малювала ескізи, пригадують у центрі, ще було не зовсім зрозуміло, якою буде зупинка після завершення
ремонту. А нині з гордістю показують цю
красу містянам.
Ілюстрацією молоді люди хотіли підкреслити важливість розуміння і знання
соціальних прав для кожної людини та їх
дотримання. Команда активних смілян:
Валерія Черничко, Ганна Жемелко, Ірина Хоменко, Владислав Діхтяренко, Анастасія Хоменко. «Мені відразу сподобалася

ідея розмалювати зупинку. Тож, побачивши, що ця справа буде не на словах, а на
ділі, запропонувала свою допомогу. Скажу відверто: приємно було працювати з цікавими людьми», — говорить художниця
Аліна Мішина.
«Ми з моїми дітками теж вирішили
допомогти. Тож мої 12-річний Владислав,
який займається малюванням у школі
мистецтв, та на чотири роки молодша Настуня також брали участь у розфарбуванні зупинки», — додає Ірина Хоменко.
Андрій Черничко закликає усіх творити красу навколо. Це не так дорого коштує.
І такі добрі справи у Смілі тривають.
Місцевий волонтер та підприємець Віктор
Овчаренко уже виявив бажання розмалювати іншу зупинку. ■
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■ ЗДОРОВ’Я

Сам собі
лікар
У Черкасах
збільшилася
кількість хворих,
які самі завдають
собі шкоди
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаські медики б’ють на сполох: в області збільшилася кількість хворих, які самі
собі лікарі. Вони самотужки і на свій розсуд ставлять діагнози, призначають ліки, купують їх в аптеці і бездумно приймають, а
потім потрапляють до лікарень з тяжкими
ускладненнями. Тож рятувати їх здоров’я, а
інколи й життя доводиться вже справжнім
лікарям.
Жителька Черкас Ольга Ткаченко лікується в обласному кардіологічному центрі другий тиждень. У жінки — гостре порушення серцевого ритму і підвищений тиск.
«Сама винна. Недобре почувалася, пішла в
аптеку, купила ліки, які знайома порадила, і
почала приймати. А тоді «швидку» довелося викликати», — розповідає «Україні молодій» пані Ольга.
«Останнім часом пацієнти взяли моду
радитися з приводу своїх болячок з родичами, друзями, знайомими і купувати ті ліки,
які їм такі доморощені «лікарі» призначають. Тож самолікування — це справді велика проблема нашого сьогодення», — додає
Володимир Казмірук, заслужений лікар України, головний терапевт обласного Управління охорони здоров’я і завідуючий відділенням гіпертонічної хвороби в Черкаському кардіоцентрі. І додає, що нині на фармацевтичний ринок хлинув потік лікарських
препаратів, які є підробками, більше того —
вони не лише неефективні, а й шкідливі для
здоров’я. І люди навіть не задумуються про
таку небезпеку.
«Ні одні ліки не є повністю або абсолютно безпечними. Завжди є ступінь ризику. І
побічні дії від неконтрольованого приймання бувають найрізноманітнішими. Не лише
гостре порушення серцевого ритму, як у пані
Ольги, а й шкірні висипи, набряки очей, голосових зв’язок, язика з подальшим перекриттям дихання тощо», — пояснює завідуючий відділенням. І наводить чимало
прикладів, коли у пацієнтів після самолікування діагностували гострий гастрит, важке
пошкодження печінки, захворювання нирок,
алергічні реакції, порушення з боку нервової
та серцево-судинної системи тощо.
«Хочу ще раз підкреслити: ліки навіть
рослинного походження мають побічну дію,
а перевищена доза препарату — це як отрута», — наголошує Володимир Іванович.
І просить пацієнтів повідомляти про ефективність дії того чи іншого препарату безпосередньо до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я, де збирають інформацію про випадки побічних реакцій або відсутність ефективності ліків.
«Для цього треба просто зайти на сайт
експертного центру і заповнити спеціальну карту-повідомлення. Цим ви допоможете лікарям у здійсненні фармаконагляду, а
пацієнтів убезпечите від вживання неефективних препаратів», — підсумовує пан Казмірук.
І вкотре повторює: аби уникнути непотрібних проблем зі здоров’ям, обов’язково
варто радитися з лікарем та лікуватися тільки під його контролем. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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центрів

із надання адмінпослуг
відкриють в Україні, проте вони запрацюють лише протягом наступних декількох років, проінформував
на брифінгу перший заступник міністра
економічного розвитку й торгівлі Максим
Нефьодов.

фактів

цьогорічних
укводіння у нетверераїнських випускнизому стані зафіксуків отримають вищу
вали працівники Дорожньої пат- освіту за державні кошти, повідорульної поліції за перший міся- мили у Міністерстві освіти та наць роботи, розповіли у департа- уки.
менті комунікації НПУ.
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54%

від загальної суми кредиту
українців активно подорожуЄвропейський банк реконсють за кордоном — заявила
трукції й розвитку надав Укна засіданні «круглого столу»
раїні за програмою IQ energy, що спрямова- в Укрінформі лідер інформаційного проекна на модернізацію та утеплення житла. Це ту по безвізу «Відкрий Європу» Олена Лоробить можливим більш ніж удвічі збільши- бова.
ти компенсації за «теплими» кредитами для
українців.
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ПОЛIТИКА

«Україна має позбутися ракової пухлини корупції. Корупція стоїть
на перепоні реформам, справжнім змінам та успішному майбутньому
українських громадян».

Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Яйця в диму

На «безголов’ї» і Гонтарева — голова

Сьогодні шоста сесія Верховної
Ради восьмого скликання
добігає кінця. А напередодні під
парламентом було гаряче

Чому Нацбанк i досі лишається без керівництва?

Наталія ЛЕБІДЬ
Депутати розходяться на канікули без відчуття виконаного обов’язку — принаймні хотілося б
вірити у те, що на «закордонних виборчих округах» (читай: на курортах) вони згадуватимуть, як
багато не встигли зробити на рідних теренах. Підсумуємо одним абзацем: Верховна Рада так і не
призначила чиновників на низку ключових посад, таких, зокрема, як посада Уповноваженого
з прав людини, посада голови Нацбанку, голови
та членів ЦВК, членів Рахункової палати, трьох
членів уряду тощо. І це ще не все.
Окрім цього, попри обіцянки влади «Жити
по-новому», так і не проведені адміністративна, медична, пенсійна, судова, виборча, земельна та інші реформи. Але весь цей тягар незробленого не заважатиме народним обранцям закрити
сесію і розбігтися аж до вересня. Розмови ж про
те, що час роботи не завадить пролонгувати бодай
на тиждень, так розмовами і лишилися. Спікер
Парубій тричі ставив це питання на голосування,
проте воно так і не набрало необхідної кількості
голосів.
А перше, що зробив парламент в останній «голосувальний» четвер, це затвердив розклад на наступну сесію, яка розпочнеться восени. Її календарний план передбачає початок роботи 4 вересня
і завершення — 2 лютого 2018 року. Планують,
що впродовж сесії ВР матиме десять пленарних
тижнів, що не так і багато з огляду на те, скільки
попереду роботи у народних депутатів.
Відтак у Раді почався ще один день засідань —
останній у нинішньому політсезоні. Під акомпанемент мітингу, що зібрався під стінами парламенту (активісти перекрили підходи до ВР, вимагаючи зняття недоторканності з усіх без винятку
народних депутатів), нардепи почали розглядати у другому читанні закон про Конституційний
Суд (який зрештою ухвалили 245 голосами «за»).
При цьому трибуна парламенту виявилася заблокованою членами депутатського об’єднання «Єврооптимісти» та фракцією «Самопоміч». Вимога
останніх полягала у негайному розв’язанні проблеми депутатського імунітету, і лише після цього — у вирішенні решти питань.
А на порядку денному Ради стояв іще один резонансний законопроект — щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.
Його внесли нардепи з Комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник, Дмитро Тимчук i Тетяна Чорновіл. «У парламенті буде здійснено нову спробу
наступу на свободу слова», — так оцінила суть документа нардеп від БПП Ольга Червакова.
Інший конфлікт розгорівся тим часом між
Комітетом ВР iз питань охорони здоров’я та відповідним профільним міністерством. Голова комітету Ольга Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок щодо законопроекту
№6327 про медреформу, повідомила в. о. міністра
охорони здоров’я Уляна Супрун. Тим самим Богомолець «блокує можливість голосування і початку медичної реформи», — написала на своїй
сторінці у «Фейсбуцi» Супрун.
Не менш сумними є справи i з пенсійною реформою. Планували, що її розглянуть у четвер.
Проте, коли вчора ми готували цей номер до друку, до пенсій депутатські руки так і не дійшли.
Натомість протистояння під парламентом розгорялося все дужче. Вулиця, вимагаючи змін, вирувала, й мітингувальники запалили димові шашки, озброївшись яйцями та помідорами. В акціях
взяли участь «АвтоМайдан», «Національний корпус», «Свобода», «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Окремо від них тривали два мітинги-антагоністи: один — проти медичної та освітньої реформи, а інший — за.
У цьому хаосі й тривало передостаннє пленарне засідання. Вже від завтра читачі матимуть
можливість відпочити від тривожних новин iз
ВР. Утім ненадовго. Восени відпочилі народні обранці зберуться знову, і «цирк» у їхньому виконанні продовжуватиметься. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Поки Національний банк України залишається без офіційно призначеного очільника, з НБУ надходять не
надто радісні вісті: рівень інфляції у
червні виявився вищим за прогнози
держрегулятора. А винні у цьому...
високі ціни на продукти та підвищення тарифів на утримання прибудинкової території. Залишимо питання
про те, чи варто в такому разі було
здорожчувати це саме утримання,
— Нацбанк на нього все одно не відповість, бо це не його парафія. Але і
у власній «вотчині» НБУ порядку так
само нема.
Валерія Гонтарева, котра подала у
відставку ще у квітні, все одно залишається фактичним керівником
НБУ. Щоправда, весь останній час
пані Валерія перебувала у відпустці
й повернулася з неї зовсім нещодавно. Поки Гонтаревої не було, замість
нею процесами керував її перший
«зам» Яків Смолій. Він нібито залишатиметься на чолі Нацбанку доти,
доки Верховна Рада офіційно не
призначить наступника Гонтаревої.
А парламентарії робити це аж ніяк
не квапляться.

До болю знайомі обличчя
А тим часом кількістю персонажів, чия ротація давно назріла чи
навіть перезріла, Україну не здивувати. Наша держава якось примудряється обходитися без нового омбудсмана, нового голови Нацбанку,
нового очільника Фонду держмайна, нових членів Рахункової палати
та Центрвиборчкому, а також трьох
нових урядовців — міністра охорони
здоров’я, міністра аграрної політики та наступного глави «Мінстеця».
Про це «Україна молода» вже писала нещодавно.
Справедливості заради слід відзначити, що «пересічні українці» навіть не помічають відсутності нових
та нав’язливої присутності старих
кадрів. А «непересічні» — такі як
Президент, члени уряду, глави парламентських партій і фракцій — звичайно ж, чудово поінформовані про
те, що «термін придатності» деяких
держслужбовців давно добіг кінця,
проте не квапляться викидати їх на
політичний смітник.
На це існує дві причини. Перша:
вакантне крісло є надто «смачним»,
і довкола нього можна (і треба) організувати бучні торги. Приклад —
посада омбудсмана, яку давали «Народному фронту» за їхню згоду «уступити» БПП право керувати Рахунковою палатою. Все нібито було
домовлено, проте щось у цій грі «голову за голову» таки не зрослося, й
голосування за нового омбудсмана
відтермінували.
Друга причина: «нагорі» існує
зацікавлення у тому, щоб на своєму
місці лишався черговий (корисний
для влади) і «безсмертний» (читай:
беззмінний) посадовець. І байдуже,
що його репутація давно помножена
на нуль, а сам він пересидів уже всі
можливі каденції. Приклад — посада голови ЦВК, яку буцімто надовго закріпили за «вічним» Охендовським.
Любителі конспірології подейкують про те, що Охендовський потрібен Порошенку, аби не реєструвати
кандидатом у президенти Юлію Тимошенко. Причина? Судимість останньої. З юридичної точки зору, це
— нонсенс, адже вирок Тимошен-

❙ Хто замінить Валерію Гонтареву в омріяному кріслі?
ко анульовано. Звичайно, в Україні
буває все, і плювання на норми права також, але, скоріше за все, Охендовський (котрий, до речі, і сам «ходить під справою») мусить виконати
якусь іншу місію. Наприклад, у той
чи інший спосіб прислужитися главі
держави під час парламентських та /
або президентських виборів. З Охендовським усе не зовсім ясно — принаймні поки що.
Зате все гранично зрозуміло з Валерією Гонтаревою. «Недозвільнена»
глава Нацбанку повернулася з тривалої відпустки і відразу ж зустрілася з Президентом України. Давні колеги погомоніли про те, що було б незле призначити на посаду головного
держрегулятора нинішнього керівника «Райффайзен Банку Аваль»
Володимира Лавренчука. Проте насправді ясно, що ніякого Лавренчука ніхто нікуди пропонувати не стане. А якщо і стане, то радше для годиться.

Про що мовчатиме наступник
Гонтаревої?
Утiм Лавренчук — також близький Президенту, а отже, це і є справді єдиний реальний кандидат. Але
час його ще не настав. Лавренчука
ще трохи потримають на лаві запасних, адже зараз завдання полягає в
тому, аби якомога довше відтермінувати перепризначення голови НБУ.
Причина проста: новий глава буде
змушений провести аудит, тобто перевірити справи старого. А цей аудит
— якщо вже займатися ним за всіма
правилами! — може актуалізувати
безліч незручних запитань.
Головне з яких пов’язане навіть
не з обвалом гривні, а з тим, як відбувалося рефінансування банків:
хто отримував кошти від держрегулятора і чому? І чи були при цьому дотримані банківські нормативи? І яку роль відіграв у ліквідації
банків керівник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін —
персона, майже так само недоторканна, як і Валерія Гонтарева? (Ворушилін 11 років очолював «Мрію»
— «особистий» банк Петра Порошенка).
Як бачимо, питань багато, а життя тим часом не стоїть на місці й підкидає нові проблеми. Наприклад,
що робити з банками, які почали оскаржувати своє банкрутство у судо-

вому порядку? І, зокрема, з тими з
них, які пройшли цей шлях успішно та отримали рішення на свою користь? Банк «Хрещатик», приміром,
уже має на руках ухвалу Київського
апеляційного адмінсуду, в якій чорним по білому зазначено, що віднесення «Хрещатика» до категорії неплатоспроможних банків було незаконним.
Фонд гарантування вкладів
обіцяє оскаржити це рішення в касаційному порядку, бо воно, мовляв, «матиме негативні наслідки для вкладників». Це, щоправда, не зовсім коректне твердження.
Для вкладників наслідки рішення є
якраз цілком позитивними, бо вони
можуть вимагати повернення своїх
вкладів. Причому в повному обсязі.
Проте активи банку вже продані, а
це означає, що відшкодування збитків має сплачувати держава. А заодно — й засудити ту персону, чиї дії
призвели до подібної ситуації.
Погодьмося, що на екваторі президентської каденції (та в межичассі парламентських виборів) це доволі
незручний порядок денний. Кому зараз потрібно ворушити всю цю купу
«траблів», яка неодмінно дасться
взнаки при новому главі НБУ? Краще пересидіти й перечекати. Або —
в крайньому випадку — призначити
на цю посаду Гонтареву-2. Цілком
керовану, прогнозовану і слухняну.
До речі, як пише економіст Олександр Охрименко, «думки можуть
бути різні, але факт залишається
фактом: як тільки Гонтарева пішла
з НБУ, українці стали більше довіряти гривні і більш активно міняти валюту на гривню. Занадто багато Гонтарева наробила дурних та безглуздих помилок. Вона своїми псевдореформами розвалила банківську
систему України і спровокувала девальвацію гривні. Немає Гонтаревої,
немає й ризику девальвації гривні до
рівня 50 грн. за долар США. Ось так
усе просто...» — зазначає він в одному зі своїх блогів.
Насправді все далеко не просто,
особливо з урахуванням того, що
ім’я нового глави Нацбанку (а також терміни його призначення) наразі невідомі. Привід повернутися до
цієї теми випаде, очевидно, не раніше осені — саме тоді парламентарії
повернуться з відпусток, а в НБУ завершиться період «безвладдя». ■

УКРАЇНА І СВIТ
Ліна ТЕСЛЕНКО
У Києві вчора завершився дводенний саміт Україна — Європейський
Союз. З цієї нагоди до української
столиці завітали президент Ради ЄС
Дональд Туск, президент Єврокомісії
Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС із закордонних справ та
політики безпеки Федеріка Моґеріні
та інші високопосадовці.
Це вже 19-й за рахунком саміт,
і вперше він відбувається в умовах
повної ратифікації Угоди про асоціацію (сама угода запрацює 1 вересня) та дії безвізового режиму. Оскільки цих ключових моментів уже
досягнуто, Україні варто рухатися
далі, вважає Президент Петро Порошенко. Цього разу — до членства у Європейському Союзі. «Вже
сьогодні важливо почати розробку
«дорожньої карти» для досягнення
наших мрій, адже, уявіть, 10 років
тому угода про асоціацію і безвіз багатьма сприймалися як мрії. Навіть
рік тому в цьому будинку велика
кількість політиків не вірила в реальність запровадження безвізу», —
зазначив Президент.
За результатами саміту мала бути
підписана спільна заява про подальші наміри сторін, одначе підписання,
за інформацією «Європейської правди», опинилося під загрозою. «У цілому проект тексту заяви нинішнього саміту охоплює всі головні напрями співробітництва України з Євросоюзом і не викликає заперечень у
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■ САМІТИ

■ ВЛАДА І ГРОМАДА

Дедалі глибше в Європу

Навіть
Трампу не все
дозволено

Україна знову мріє — тепер про членство в ЄС

До Конгресу США внесено
пропозицію про імпічмент
президента
Ігор ВІТОВИЧ

❙ Жан-Клод Юнкер, Петро Порошенко та Дональд Туск.
жодної зі сторін. Крім однієї пропозиції в преамбулі документа. У ній
йдеться, що лідери країн-членів ЄС
визнають європейські устремління
України і вітають її європейський
вибір. Українська сторона наполягає, щоб цю пропозицію було включено в текст саме в такому вигляді»,
— повідомили «Німецькій хвилі» в
Єврокомісії. Але деякі країни, зокрема, Нідерланди, категорично проти

такого формулювання.
Політолог Олександр Палій вважає, що до конкретного обговорення членства України в ЄС не готові
у практичній площині ні Київ, ані
Брюссель. І справа не лише у чималій кількості сил, які усередині ЄС
виступають проти української перспективи, а й у тому, що сторони мають виконати передусім Угоду про
асоціацію. ■

■ НЕБО В КЛІТИНКУ

У них недоторканних немає
Екс-президента Бразилії засудили за корупцію
Ігор ВІТОВИЧ
Суд у Бразилії засудив колишнього президента країни Лулу да
Сілву до дев’яти з половиною років
в’язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. У сторони захисту є можливість оскаржити вирок,
тому поки що політик залишається на
волі.
Екс-президента і його дружину
звинувачували в тому, що вони не
задекларували розкішний пентхаус
у курортному місті Гуаружа і незаконно отримали 747,8 тис. доларів
від будівельної компанії OAS в обмін
на сприяння в отриманні контрактів
з державною компанією Petrobras.
Його справа є частиною масштабного корупційного скандалу, в якому
замішані інші бразильські високопосадовці.
Адвокати Да Сілви планують подати апеляцію на рішення суду. Сам
колишній президент продовжує наполягати на своїй невинуватості, за-

перечує будь-які протиправні дії i
стверджує, що кримінальну справу проти нього сфабрикували його
політичні опоненти.
Лула да Сілва, який виріс у
бідній родині й починав політичну
кар’єру в профспілковому русі, обіймав посаду президента Бразилії два
терміни поспіль, з 2003-го по 2010
рік. Він пішов iз посади глави держави з рейтингом підтримки у 83 відсотки. Да Сілва мав велику популярність серед населення завдяки своїй
соціальній політиці, яка дозволила
скоротити в країні майновий розрив
між багатими й бідними.
Його наступницею стала представниця Робітничої партії Ділма Русеф. Проте і колишнього, і чинного
лідерів почали звинувачувати в корупції. У 2014 році прокуратура Бразилії почала розслідування у справі
про схему підкупу, організованого
компанією Petrobras, яку в пресі називали «Операція «Автомийка». Під
час розслідування порушили кіль-

ка кримінальних справ, фігурантами яких стали десятки великих бізнесменів і провідних функціонерів
Робітничої партії. Їх звинувачували в
причетності до багатомільярдних корупційних схем. У березні 2016 року
в рамках цієї справи Лула Да Сілва
був ненадовго заарештований. Однак
незабаром Ділма Русеф призначила
його керівником своєї адміністрації і екс-президент отримав імунітет
від кримінального переслідування.
Та наприкінці серпня минулого року
Ділму Русеф змістили з посади президента через порушення бюджетного законодавства.
«Операцію» з дискредитації
Ділми Русеф у ЗМІ та суспільстві з
метою імпічменту провернув тодішній віце-президент Мішел Темер.
Зрештою Темер сам сів у крісло глави держави. Але не відомо, як довго
інтригант втримається в ньому. Генпрокурор Бразилії Родрігу Жано обвинуватив президента Мішела Темера в отриманні хабарів від компанії

❙ Лула да Сілва ще може
❙ оскаржити вирок.
JBS , яка є найбільшим у світі виробником м’яса, в обмін на сприяння компанії в антимонопольному органі Бразилії. Минулого місяця, 26
червня, генпрокурор подав позов до
Верховного суду Бразилії. Стало так
гаряче, що Темер навіть відмовився
від поїздки на саміт «Великої двадцятки» у Гамбурзі цього місяця.
Бразилія переживає найважчу за останні десятиліття економічну кризу. Після кількох років багатообіцяючого зростання економіка
країни пішла на спад. За час другого терміну правління Ділми Русеф
дефіцит державного бюджету, інфляція та безробіття різко зросли.
Країна втратила кредитний рейтинг
інвестиційного рівня. Дійшло навіть
до того, що у червні в Бразилії припинили видавати паспорти громадянам, бо немає бюджетних коштів на
їх друк. ■

■ ДИВО

Життя після смерті
Жінка, яка померла чотири місяці
тому, народила близнят
Олег БОРОВСЬКИЙ
Франкілен да Сілва Замполі Паділья з бразилійського міста Кампо-Ларго був лише 21 рік, коли
стався той фатальний крововилив у мозок. Був жовтень минулого року, а під її
серцем жевріло два маленьких життя. Ембріонам було
всього по дев’ять тижнів.
Через 123 дні малята таки
з’явилися на світ — здо-
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рові. Впродовж довгих чотирьох місяців лікарі підтримували в нормі життєві
функції жінки з мертвим
мозком. Британська газета
«Дейлі Мейл», яка описує
цей дивовижний випадок,
зазначає, що це найдовший час у медичній історії,
впродовж якого вдавалося
підтримувати життя людини після фатального інсульту та мозкової смерті.
Близнята — дві дівчин-

У США вперше порушили питання про імпічмент президента Дональда Трампа. Депутат
Конгресу від Демократичної партії Бред Шерман
вніс до Палати представників проект відповідної
резолюції. Документ має на меті запустити процедуру імпічменту Трампа «за тяжкі злочини та
правопорушення».
На думку Шермана, Трамп перешкодив здійсненню правосуддя, відправивши у відставку директора ФБР Джеймса Комі, який брав участь у
розслідуванні ймовірного впливу Росії на вибори в США. Комі, як відомо, заявив, що президент вимагав від нього припинення розслідування контактів свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна з російськими представниками. «Ми хочемо підштовхнути
юридичний комітет Палати представників провести слухання щодо перешкоджання правосуддю і російського втручання в наші вибори», —
наголошує пан Шерман.
Це перша формальна законодавча ініціатива з вимогою про дострокове припинення повноважень Трампа. Зараз її підтримують лише два
конгресмени. Керівництво демократів не впевнене у своєчасності такого кроку, оскільки за пропозицію про імпічмент має проголосувати більшість членів нижньої палати, а республіканці
мають там перевагу в 46 голосів. Шерман вказав, що його проект резолюції — лише «перший
крок дуже довгого шляху». «Але якщо імпульсивна некомпетентність продовжиться, то в підсумку — через багато місяців — республіканці
приєднаються до ініціативи щодо імпічменту»,
— заявив Шерман.
Зараз Америка вирує з приводу чергового
скандалу навколо Трампа. Йдеться про оприлюднену газетою «Нью-Йорк Таймс» історію про
зустріч сина і зятя Трампа з російським юристом Наталією Весельницькою, яка наближена
до російського президента Володимира Путіна
та російської розвідки. Під час цієї зустрічі, яка
мала місце 9 червня минулого року, син президента Дональд Трамп-молодший та зять Джаред
Кушнер за присутності тодішнього глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта намагалися
роздобути у Весельницької компромат на кандидата в президенти Хілларі Клінтон. Ця історія є
ще одним свідченням втручання Росії у вибори в
США, чого не вибачають ні американські політики, ні американське суспільство. Після публікації всі учасники зустрічі визнали факт її проведення. Як заявив сенатор-демократ, член комітету з розвідки Марк Ворнер, вперше «громадськість побачила чітке свідчення: представники
вищого керівництва кампанії Трампа зустрічалися з росіянами».
В американців зароджується резонне запитання: «Хто насправді керує країною, сам Трамп
чи його найближче оточення?». Президент змушений виправдовуватися. Звісно, у властивій
йому незграбній манері та не перед журналістами й політиками, а в «Твіттері». Лише у середу
він спромігся дати інтерв’ю кореспонденту «Рейтер», в якому сказав: «Я не знав про цю зустріч.
Вперше почув про неї пару днів тому». Очікується, що Трамп-молодший буде викликаний свідчити перед Конгресом щодо зустрічі з Весельницькою. ■

■ УТОЧНЕННЯ
❙ До народження близнючок подружжя мало вже донечку.
ки — побачили світ завдяки кесаревому розтину.
Анна Вікторія важила на
момент народження 1,4 кілограма, а Асаф — 1,3 кілограма. Їхнiй батько, 24-

річний Муріель Паділья,
сказав, що завдяки лікарям пережив диво. Подружжя до смерті жінки
вже мало дворічну доньку
Беатріз. ■

У номері газети від 7 липня цього року в замітці «Землю кидає в жар» сталася прикра помилка. У цьому матеріалі про прогнози відомого англійського астрофізика Стівена Хокінга було написано: «За версією українського астрофізика Анатолія Іванова,
землянам, навпаки, загрожує льодовиковий період — суттєве похолодання». Насправді в інтерв’ю, яке вийшло в номері «УМ» від
21 червня, український астрофізик довів, що ніякого льодовикового періоду не буде. Він стверджує, що процеси глобального потепління незворотні, й їхньою причиною є викиди гарячої речовини з надр Сонця, а не техногенна діяльність людей.
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00,
21.00 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої
особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Новий Орлеан»
10.00 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Орегонський
путівник»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/с «Увесь цей
джаз»
16.40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини.
Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Війна і мир
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00
Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

17 липня

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
09.10, 10.40 Чотири весілля
12.00, 13.15, 14.45 Міняю
жінку
16.00 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.20, 22.20
Мелодрама
«Хазяйка»
23.25 Х/ф «Відступники»

02.20 Комедія «Невдаха із
каунт-каунті»

СТБ
06.20, 16.00 Все буде
добре!
08.15 Планета земля
09.15Х/ф «Вам і не
снилося»
11.05 Україна має талант!
Діти
13.55 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти
жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини

06.00 М/ф
06.20, 14.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Своя
правда»
15.15 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.40
Стосується кожного
20.00, 0.40, 5.25 Подробиці
20.30 Слов’янский базар у
Вітебську. Перший
конкурсний день
22.50 Т/с «Двадцять років
без кохання»
01.10 Х/ф «Гроші для
дочки»
02.50 Клара Лучко. Три
зустрічі
03.30 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.50
Сьогодні
09.15, 3.40 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Бабуся при
надії»
14.40, 15.30 Т/с «Причал
любові і надії»
19.45, 2.40 Говорить
Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30 Х/ф «47 Ронінів»

05.20 Агенти
справедливості

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний
день

19.30, 1.00 Час. Підсумки
дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

18.40 Слідство ведуть
екстрасенси
20.30, 22.35 Хата на тата

08.30, 18.55 ДжеДАІ
09.00, 22.05 Він, Вона і
телевізор
14.50 Т/с «Загублений
світ»
16.40 Х/ф «Таємний
план»
19.25 Зловмисники
19.55Х/ф «Втеча»
23.05 Х/ф «День
мумії»
00.45 Х/ф «Чуваки й
дракони»
02.35 Х/ф «Лісова
пісня»
04.05 Облом.UA.

19.25 «Шахтар»
— «Динамо».
Суперкубок України
Фокстрот
21.15 Д/ф «Євро-2012.
Українська
гордість»
01.10 «Алавес» — «Реал»
03.30 «МЮ» —
«Фенербахче». ЛЄ
УЄФА

НТН
05.25 Т/с «Запороги»
07.00 Т/с «Угода»
10.25, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
12.00 Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с
«Той, що читає
думки-5»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
15.25 Т/с «Мережева
загроза»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.25 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.30 Легенди бандитської
Одеси
03.55 Правда життя.
Професії

ІНТЕР

ТОНІС
06.05, 17.00 Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя
07.00, 14.25, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра — сьогодні
13.50 Євромакс
15.20 Відлуння
15.50, 22.45 Людина-здобич
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
19.50 Довідник дикої
природи
20.55 Леонід Кравчук
— про час і про себе
22.00, 5.00 DW-Візерунок
дня
22.10 Супервідчуття
23.50 Кумири
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Ландшафтні ігри
04.30 Цивілізація Incognita
04.40 Модні історії
05.10 Rock Time
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 0.50, 3.00, 5.20
Топ-матч
06.10, 23.00 «Маріуполь»
— «Верес». ЧУ
08.10 «Шахтар» — «Янг
Бойз». ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.15 Великий футбол
12.00 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
13.50 «Борнмут» —
«Челсі». ЧА
15.55 «Легія» — «Аякс».
1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
17.40 «Ювентус» —
«Порту». 1/8 фіналу.
ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 23.50, 1.50,
3.45 Топ-матч
06.10 «Карабах» —
«Слован». ЛЄ УЄФА
08.10 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
10.10 «Ювентус» —
«Порту». 1/8 фіналу.
ЛЧ УЄФА
12.15 Світ Прем’єр-ліги
12.55 «Алавес» — «Реал».
ЧІ
14.45 «Шахтар»
— «Динамо».
Суперкубок України
Фокстрот
17.00, 2.00 Великий футбол
18.45 Д/ф «Євро-2012.
Українська гордість»
20.15 «Маріуполь»
— «Верес». ЧУ
22.00 «Шахтар» — «Янг
Бойз». ЛЧ УЄФА

ICTV
05.00 Служба розшуку
дітей
05.05, 4.55 Дивитись усім!
05.45, 9.15, 19.20
Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.35 Факти
09.10 Спорт
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф
«Старим тут не
місце»

14.00, 16.10 Х/ф «Викуп»
16.55Х/ф «Агент
Хемілтон:
викрадена»
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Останній бій
майора Пугачова»
22.15Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
00.30 Х/ф «Агент
Хемілтон: в
інтересах нації»
02.15 Краще не повторюй!
03.00 Провокатор
00.00 «Борнмут» —
«Челсі». ЧА
04.00 «Ман Сіті» —
«Гаддерсфілд Таун».
Кубок Англії
МЕГА
06.00, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Сироти дикої
природи
11.50 Таємниці Гвадалківіру
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитський Київ
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Мегазаводи
20.00 Прихована реальність
00.30 Код неандертальця
02.10 Гордість України
04.30 Ролан Биков
05.10 Володимир Басов
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00, 16.20 Файна
Юкрайна

НОВИЙ
КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.45 Т/с «Татусеві
дочки»
05.40 М/с «Сімейка
Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06.55 Kids’ Time
07.00 Х/ф «Нескінченна
історія-2: нова
глава»
08.45, 1.00 Х/ф
«Олександр
і жахливий,
безрадісний,
лажовий день»
10.10 Х/ф «Деннісмучитель»
12.00 Х/ф «Незвичайна
подорож»
14.00Х/ф «Правила
зйому: метод
Хітча»
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Ревізор
22.15 Пристрасті за
Ревізором
02.45 Служба розшуку
дітей
10.30, 18.00, 0.10 Розсміши
коміка
11.25, 1.50 Навколо М
12.25, 14.25, 15.25, 19.00,
20.00, 21.00, 2.35
Орел і решка
22.00 Х/ф «Тиха
гавань»
03.25 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні
підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Пастушка»
11.40 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу
під Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
15.35, 4.00 Віталька
17.50, 22.00, 2.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 1.55 Одного разу в
Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за
вбивство»
00.55 Рятівники

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017

18 липня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Новий Орлеан»
10.00 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Орегонський
путівник»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Фольк-music
16.30 Мистецькі історії
17.00 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 2.10 Про головне
21.30 Церемонія проводів
дефлімпійців
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне
НТН
04.55 Т/с «Запороги»
06.25 Х/ф «Міцний горішок»
07.55, 9.00, 19.20 Т/с «Кулагін і
партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Той,
що читає думки-5»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок
15.40, 23.45 Т/с «Комісар
Хельдт»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.35 Україна має талант!
Діти
12.00 Містичні історії
13.50 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40, 23.05 Слідство ведуть
екстрасенси
20.30, 22.45 Вагітна у 16
ТОНІС
06.00 П’єр Рішар. Блазень чи
король?
06.50, 22.00, 4.45 DWВізерунок дня
07.00, 14.05, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.45 Модні історії
15.00 Соціальний статус
15.35, 20.05 Довідник дикої
природи
16.35, 22.25 Супервідчуття
17.10, 22.50 Людина-здобич

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з
«1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
09.10 Чотири весілля
10.40, 11.55 Міняю жінку
13.10, 14.15, 15.20, 20.15,
21.20, 22.20 Мелодрама
«Хазяйка»
16.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
23.25, 1.55 Драма «Розумник
Вілл Хантінг»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.30 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25 Т/с «Вона не
могла інакше»
16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.40 Стосується
кожного
20.00, 0.30, 5.25 Подробиці
20.30 Слов’янский базар
у Вітебську. Другий
конкурсний день
22.50 Т/с «Двадцять років без
кохання»
01.00 Х/ф «Кохати не
можна забути»
02.30 Вахтанг Кікабідзе:
таємниці тбіліського
хулігана
03.20 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50, 4.40 Реальна містика
12.50 Т/с «Черговий лікар»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»

19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»
02.00 Х/ф «47 Ронінів»
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НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.35 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.45 Більше ніж правда
10.40, 13.20 Х/ф «Викуп»
13.35 Т/с «Демони»
15.25, 16.10 Т/с «Нічні
ластівки»
17.50, 21.25 Т/с «Останній бій
майора Пугачова»
22.20 Х/ф «Скажений Макс»
00.25 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»

02.50, 2.40 Зона ночі
04.25, 9.10 Т/с «Татусеві
дочки»
05.45 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
21.00 Х/ф «Параноя»
23.00 Х/ф «Весільний
майстер»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
21.05 Цивілізація Incognita
21.20, 4.15 Відлуння
23.50 Кумири
00.00 Ніч чорних краваток
01.20 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
05.00 Rock Time

20.50 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
22.50 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
01.00, 3.00, 5.20 Топ-матч
01.10 «Лестер» —
«Тоттенгем». ЧА
03.30 «Карабах» —
«Слован». ЛЄ УЄФА

10.50 Невідомі пінгвіни
11.50 Дивовижна Замбія
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Сироти дикої природи
18.00, 22.40 Мегазаводи
19.00 Бандитська Одеса
20.00 Брама часу
00.30 Дослідження часу
02.10 Ліліпути
03.00 Органи на експорт
03.40 Гордість України

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30 ДжеДАІ
09.00 Д/ф «Помста природи»
11.00, 23.00 Він, Вона і
телевізор
14.55 Т/с «Загублений світ»
16.45 Х/ф «2016: кінець
ночі»
18.50 1-й тур ЧУ з
футболу «Динамо»«Чорноморець»
21.00 Профутбол
00.00 Т/с «Теорія брехні-3»
01.45 Х/ф «Камінна душа»
03.20 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ
06.55 Світ Прем’єр-ліги
07.25 «Янг Бойз» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Гаддерсфілд Таун»
— «Ман Сіті». Кубок
Англії
12.05 Великий футбол
13.50 «МЮ» — «Челсі». ЧА
16.00 «Аякс» — «Легія». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
17.40 «Ювентус»
— «Барселона». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
19.20 Д/ф «Євро-2012.
Українська гордість»

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 1.45, 3.50
Топ-матч
06.10 «Боруссія» (Д)
— «Монако». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
08.10 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
10.10 «Ювентус»
— «Барселона». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
12.00 Світ Прем’єр-ліги
12.30 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
14.50 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
16.40 «Наполі» —
«Бешикташ». ЛЧ УЄФА
18.30, 20.55 Тур ONLINE
18.55 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
21.20 «Янг Бойз» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА
23.55 «МЮ» — «Челсі». ЧА
02.00 «Легія» — «Аякс». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
04.00 «Челсі» — «МЮ». 1/4
фіналу. Кубок Англії
МЕГА
06.00, 14.30
Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання

02.05
02.50
04.25
04.30
04.55

Краще не повторюй!
Провокатор
Служба розшуку дітей
Студія Вашингтон
Дивитись усім!

07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.30, 18.00 Розсміши коміка
11.25 Навколо М
12.25, 14.25, 15.25, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя
ТЕТ

К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP

01.00 Х/ф «Незвичайна
подорож»

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Братик і
сестричка»
11.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.00 Віталька
17.50, 22.00, 2.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 1.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
00.55 Рятівники

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

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 колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 5 серпня в селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 вересня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати,
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на два місяці — 108 грн. 26 коп.,
до кінця року — 216 грн. 52 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на два місяці — 148 грн. 26 коп.,
до кінця року — 296 грн. 52 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на два місяці — 38 грн. 60 коп.,
до кінця року — 77 грн. 20 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00,
21.00 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Церемонія проводів
Дефлімпійців
10.35 Т/с «Епоха честі»
12.25 Д/с «Орегонський
путівник»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Світло
16.40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садові скарби»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 2.10 Про головне
21.30 Щоденник
Дефлімпіади-2017 (із
сурдоперекладом)
21.50 Д/ф «Невидимі»
22.40 Мегалот
ТРК «ЕРА»
22.50, 5.50 Вічне
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
НТН
04.50 Т/с «Запороги»
06.15 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с
«Кулагін і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Той,
що читає думки-5»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
15.40, 23.45 Т/с «Комісар
Хельдт»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
СТБ
06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.35 Україна має талант!
Діти
12.00 Містичні історії
13.50 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40 Слідство ведуть
екстрасенси

19 липня

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
09.10 Чотири весілля
10.40, 11.55 Міняю жінку
13.10, 14.15, 15.20,
20.15, 21.20, 22.20
Мелодрама
«Хазяйка»
16.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
23.25, 1.50 Бойовик
«Озброєний Барон»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.30 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не
могла інакше»
16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.40 Стосується
кожного
20.00, 0.40, 5.25 Подробиці
20.30 Слов’янский базар у
Вітебську. Урочисте
закриття
22.50 Т/с «Двадцять років
без кохання»
01.10Х/ф «Сім днів до
весілля»
02.45 Шосте відчуття. Дар
чи прокляття?
03.30 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50, 5.20 Т/с
«Черговий лікар»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40
Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»

23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,

23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

20.30, 22.35 Кохана, ми
вбиваємо дітей

09.00, 23.05 Територія
обману
11.00, 22.05 Він, Вона і
телевізор
14.50 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Пітфайтер»
18.55 ДжеДАІ
19.25 Зловмисники
19.55 Х/ф «У пошуках
бурштинової
кімнати»
02.05 Х/ф «БогданЗиновій
Хмельницький»
04.05 Облом.UA.

— «Ювентус». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
19.45 LaLiga Files». ЧІ
20.40 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
23.00 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy
01.10 «Атлетік» — «Генк».
ЛЄ УЄФА
03.30 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелас». Asia
Trophy

ТОНІС
05.50 Даніель Прево. Зірка
епізоду
06.50, 22.00, 5.00 DWВізерунок дня
07.00, 14.00, 18.00 Алло,
лікарю!
09.45 Ландшафтні ігри
10.40 Зимою і літом
мандруємо світом
15.00 Відлуння
15.35, 20.00 Довідник дикої
природи
16.35, 22.20 Супервідчуття
17.00, 22.50 Людиназдобич
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
21.05, 4.20 Цивілізація
Incognita
21.30, 4.35 Глобал-3000
23.50 Натхнення
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на Вершині
02.45 Після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Кумири
05.10 Rock Time
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.20 Нове «Шалене відео
по-українськи»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
08.10 «Істанбул» —
«Шахтар». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Ман Сіті» —
«Гаддерсфілд Таун».
Кубок Англії
12.05 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
13.50 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
16.00 «Копенгаген»
— «Аякс». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
17.50, 20.30, 22.50, 0.50,
3.00, 5.20 Топ-матч
17.55 «Барселона»

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 15.00, 17.30,
1.40, 3.50 Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
08.15 Великий футбол
10.10 «Барселона»
— «Ювентус». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
12.15, 21.30 Світ Прем’єрліги
12.55 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy
15.25 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелас». Asia
Trophy
17.50 «Атлетік» — «Генк».
ЛЄ УЄФА
19.40 «МЮ» —
«Фенербахче». ЛЄ
УЄФА
22.00 «Істанбул» —
«Шахтар». ЛЄ УЄФА

ICTV
05.30, 10.00 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00, 13.20 Х/ф
«Скажений Макс»

13.30, 16.10 Т/с «Нічні
ластівки»
17.50, 21.25 Т/с «Останній
бій майора Пугачова»
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн
дороги»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!
23.50 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
02.00 «Аякс» — «Легія».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
04.00 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
МЕГА
06.00, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00, 0.30 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50 Сироти дикої природи
11.50 Дивовижна Замбія
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитський Київ
15.20 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
17.00 Невідомі пінгвіни
18.00, 22.40 Мегазаводи
20.00 Брама часу
23.40 Вирішальні битви
Другої світової
03.30 Війна всередині нас
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.30, 18.00 Розсміши коміка

НОВИЙ
КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.10, 9.10 Т/с «Татусеві
дочки»
06.00 М/с «Сімейка
Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки до
панянки
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
21.00 Х/ф «Ідеальний
незнайомець»

23.00 Х/ф «Дівчина моїх
жахіть»
01.20 Х/ф «Параноя»
11.25 Навколо М
12.25, 14.25, 15.25, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11.40 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
15.35, 4.00 Віталька
17.50, 22.00, 2.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 1.55 Одного разу в
Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за
вбивство»
00.55, 1.25 Рятівники

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017
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УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00,
22.00 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 2Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 22.30 Щоденник
Дефлімпіади-2017 (із
сурдоперекладом)
09.20 Д/ф «Невидимі»
10.05 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Садові скарби»
12.25 Д/с «Орегонський
путівник»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Надвечір’я. Долі
16.40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
17.25 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Всесвітні ігри-2017.
Студія
20.15 Всесвітні ігри.
Церемонія відкриття
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
02.10 Уряд на зв’язку з
громадянами
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне
НТН
04.45 Т/с «Запороги»
06.15 Х/ф «Золото партії»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с
«Кулагін і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с
«Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Той,
що читає думки-5»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15
Свідок
15.40, 23.45 Т/с «Комісар
Хельдт»
01.25 Т/с «Поліція Маямі»
02.45 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.45 Легенди бандитської
Одеси
04.10 Правда життя.
Професії
СТБ
07.00, 16.00 Все буде добре!
09.00 Україна має талант!
Діти
12.00 Містичні історії
13.50 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ТСН
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»
09.10 Чотири весілля
10.30, 11.45 Міняю жінку
13.00, 14.05, 15.10,
20.15, 21.20,
22.20 Мелодрама
«Хазяйка»
16.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
23.25, 1.55 Драма «Воллстріт»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.30 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25 Т/с «Вона не
могла інакше»
16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30
Стосується кожного
20.00, 0.40, 5.15 Подробиці
20.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22.50 Т/с «Двадцять років
без кохання»
01.10 Х/ф «Казка про
жінку та чоловіка»
02.40 Легендарні замки
України
03.20 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50, 5.20 Т/с
«Черговий лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40
Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,

23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Мотор
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

18.00, 22.00 Вікна-новини
18.40 Слідство ведуть
екстрасенси
20.30, 22.35 Я соромлюсь
свого тіла

08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 23.45 Територія
обману
11.00 Він, Вона і телевізор
14.45 Х/ф «Помпеї»
19.20 Х/ф «Граф МонтеКрісто»
22.00 Х/ф «Удар
блискавки»
01.45 Х/ф «Страчені
світанки»
03.15 Облом.UA.

20.40 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy
23.00 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
01.10 «Атлетіко» — «Реал».
ЧІ
03.30 «Андерлехт» —
«Майнц». ЛЄ УЄФА

ТОНІС
06.05 Всесвіт Анатолія
Пілецького
06.55, 22.00, 5.05 DWВізерунок дня
07.05, 14.25, 18.00 Алло,
лікарю!
09.50 Ландшафтні ігри
10.45 Зимою і літом
мандруємо світом
13.45, 22.20 Супервідчуття
15.10 Соціальний статус
15.55, 20.00 Довідник дикої
природи
17.05, 22.50 Людина-здобич
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
21.05 Цивілізація Incognita
21.20, 4.35 Відлуння
23.50 Кумири
00.00 Ніч чорних краваток
01.20 Життя на Вершині
02.45 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Модні історії
05.15 Rock Time
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 22.50,
0.50, 3.00, 5.20 Топматч
06.10 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
08.10 «Шахтар» —
«Істанбул». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Челсі» — «МЮ».
1/4 фіналу. Кубок
Англії
12.05 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
13.50 «Евертон» —
«Челсі». ЧА
16.00 «Аякс» —
«Копенгаген». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
17.55 «Монако»
— «Ювентус». 1/2
фіналу. ЛЧ УЄФА
19.45 LaLiga Docs. ЧІ

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,
18.50, 20.50, 21.35,
23.35, 1.35, 3.50 Топматч
06.10 «Тоттенгем» —
«Борнмут». ЧА
08.10 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy
10.10 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
12.15, 21.05 Світ Прем’єрліги
12.55, 19.00 «Ліверпуль»
— «Кристал Пелас».
Asia Trophy
15.00 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
17.00 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
21.45 «Шахтар» —
«Істанбул». ЛЄ УЄФА
23.45 «Евертон» —
«Челсі». ЧА
02.00 «Копенгаген» —
«Аякс». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА

ICTV
05.30 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф
«Скажений Макс-2.
Воїн дороги»
13.30, 16.10 Т/с «Нічні
ластівки»

17.50, 21.25 Т/с «Останній
бій майора Пугачова»
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Скажений
Макс-3. Під
куполом грому»
00.30 Лас-Вегас Т +
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.15 Служба розшуку
дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!
04.00 «Мідлсбро» — «Ман
Сіті». 1/4 фіналу.
Кубок Англії
МЕГА
06.00, 14.30 Бандитський
Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50 Сироти дикої природи
11.50 Дивовижна Замбія
13.40, 3.40 Містична Україна
15.20 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
17.00 Створені вбивати
18.00, 22.40 Мегазаводи
19.00 Бандитська Одеса
20.00 Брама часу
23.40 Вирішальні битви
Другої світової
00.30 Доктор Хайм
01.20 Прокляття Че Гевари
02.10 Полювання на НЛО
03.00 Зворотній бік Місяця
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
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НОВИЙ
КАНАЛ
03.20, 2.20 Служба розшуку
дітей
03.25, 2.25 Зона ночі
05.00, 9.10 Т/с «Татусеві
дочки»
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
06.15 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.10 Kids’ Time
07.15, 19.00 Від пацанки до
панянки
16.15 Т/с «Не родись
вродливою»
21.00 Х/ф «На межі»

23.00 Х/ф «Ласкаво
просимо в
Зомбіленд»
00.50 Х/ф «Жало»
10.30, 18.00 Розсміши
коміка
11.25 Навколо М
12.25, 14.25, 15.25, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Стоптані
туфельки»
11.40 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.00 Віталька
17.50, 22.00, 2.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 1.55 Одного разу в
Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Серіал «Червоні
браслети»
00.55 Рятівники
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.15
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Всесвітні ігри.
Церемонія відкриття
(продовження)
09.40, 22.15 Щоденник
Дефлімпіади-2017 (із
сурдоперекладом)
10.00 Всесвітні ігри.
Роликовий спорт
(попередні), шв.біг,
ж, чол. Скелелазіння
(попередні), жінки
14.20 Всесвітні ігри
17.00 Всесвітні ігри.
Скелелазіння (фінали),
жінки. Підводний
спорт (фінали) ж, 50 м,
200 м, ест
20.15 Всесвітні ігри.
Спортивна аеробіка
та художня гімнастика
(фінали)
21.40 Всесвітні ігри-2017.
Студія
22.35 Всесвітні ігри.
Найцікавіше
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Фольк-music
02.20 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне
НТН
04.40 Т/с «Запороги»
06.05 Х/ф «Небезпечні
друзі»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с
«Кулагін і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Той,
що читає думки-5»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
15.40, 23.45 Т/с «Комісар
Хельдт»
01.25 Т/с «Поліція Маямі»
02.55 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
СТБ
05.50 Україна має талант!
Діти
08.55 Х/ф «Моя старша
сестра»
10.45 Х/ф «Розум і
почуття»

21 липня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ТСН
06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»
09.10 Чотири весілля
10.30, 11.45 Міняю жінку
13.00, 14.05, 15.10
Мелодрама
«Хазяйка»
16.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

20.15, 22.20 Ліга сміху
00.20 Вечірній Київ
02.20 Маленькі гіганти

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.30 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25 Т/с «Вона не
могла інакше»
16.45 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 2.00 Подробиці
20.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22.50 Х/ф «Осінній
марафон»
00.45 Х/ф «День перший,
день останній»
02.30 Х/ф «Забудьте
слово «смерть»
03.45 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 Т/с «Черговий
лікар»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10
Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 5.30 Зоряний
шлях
10.50, 4.00 Реальна
містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23.20 Слідами
телеманіпуляцій
00.00 Т/с «Закон і
порядок: злочинний
намір»

ICTV
05.30 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.10 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Інсайдер
10.50, 13.20 Х/ф
«Скажений Макс-3.

НОВИЙ
КАНАЛ
02.55 Зона ночі
04.15 Т/с «Татусеві дочки»
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.25 Х/ф «Дочка мого
боса»
09.10 Серця трьох
17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Х/ф «І прийшов
павук»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
13.50 Х/ф «Джейн Ейр»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
20.35, 22.45 Х/ф
«Кохання на два
полюси»
23.05 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Родіон Нахапетов:
від П’ятихаток до
Голлівуду
06.50, 22.00, 5.10 DWВізерунок дня
07.00, 14.00, 18.00 Алло,
лікарю!
10.30, 4.20 Модні історії
10.50 Будьте здорові!
14.50, 21.30, 4.40 Відлуння
15.30, 20.00 Довідник дикої
природи
16.35 Супервідчуття
17.00 Людина-здобич
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
21.00 Михайло Поплавський
у Варшаві
22.10 Сольний концерт
Анатолія Говорадла
00.10 Ніч чорних краваток
01.55 Життя на Вершині
02.55 Вихідний, після
опівночі
03.55 Світські хроніки
05.20 Rock Time

бізнесу
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10,
12.25, 13.15, 14.15,
15.25, 16.15, 17.15
Інформаційний день
18.15 Інтерв’ю з Андрієм
Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки
дня
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Територія обману
10.00 Роби бізнес
10.40 Він, Вона і телевізор
15.05 Т/с «Загублений світ»
16.00 Х/ф «Граф МонтеКрісто»
19.20 Х/ф «Битва
проклятих»
21.05 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.20 Нишпорки
01.55 Х/ф «Все перемагає
любов»
03.05 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 20.25,
22.50, 0.50, 3.00, 5.20
Топ-матч
06.10, 20.40 «Ліверпуль»
— «Кристал Пелас».
Asia Trophy
08.10 «Коньяспор» —
«Шахтар». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Тоттенгем»
— «Міллволл». 1/4
фіналу. Кубок Англії
12.05 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy

22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 5.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву
13.50 «Челсі» —
«Мідлсбро». ЧА
16.00 «Аякс» — «Шальке».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
18.05 «Ювентус» —
«Монако». 1/2 фіналу.
ЛЧ УЄФА
19.55 Світ Прем’єр-ліги
23.00 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
01.10 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
03.30 «Челсі» — «Сток
Сіті». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 23.35,
1.35, 3.50 Топ-матч
06.10 «Вест Бромвіч»
— «Арсенал». ЧА
08.10 «МЮ» — «Ман Сіті».
ЧА
10.10 «Монако»
— «Ювентус». 1/2
фіналу. ЛЧ УЄФА
12.15, 16.45, 21.15 Світ
Прем’єр-ліги
12.55 «Атлетіко» — «Реал».
ЧІ
15.00 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
17.15 «Шахтар» —
«Динамо». Суперкубок
України Фокстрот
19.25 «Лестер» — «Вест
Бромвіч». Asia Trophy

Під куполом грому»
13.35, 16.10 Т/с «Нічні
ластівки»
17.55 Т/с «Останній бій
майора Пугачова»
20.20 Антизомбі
21.25 На трьох
00.50 Х/ф «Розплата»
02.25 Лас-Вегас Т +
03.10 Краще не повторюй!
04.30 Т/с «Відділ 44»
21.45 «Коньяспор» —
«Шахтар». ЛЄ УЄФА
23.45 «Челсі» —
«Мідлсбро». ЧА
02.00 «Аякс» —
«Копенгаген». 1/8
фіналу. ЛЄ УЄФА
04.00 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
МЕГА
06.00, 19.00 Бандитська
Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Створені вбивати
11.50 Дивовижна Замбія
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитський Київ
15.20, 23.40 Вирішальні
битви Другої світової
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Мегазаводи
20.00 Брама часу
00.30 Скарб
03.40 Мерилін Монро
04.20 Володимир Івасюк
05.10 Академік Корольов
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція

23.00 Х/ф «Цілуючи
дівчат»
00.25 Х/ф «Ідеальний
незнайомець»
03.10 Служба розшуку
дітей
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00, 16.20 Файна Юкрайна
10.30, 18.00 Розсміши
коміка
11.25 Навколо М
12.25, 14.25, 15.25, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
22.00 КВК на БІС
23.00 Вечірній квартал
00.50 Бійцівський клуб
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 Х/ф «Повний дім-2»
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 3.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Зачарований
будинок»
21.40 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
00.00 Х/ф «Пробач мені
любов»
02.10 Х/ф «Вишневі ночі»

ТБ-СУБОТА
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УТ-1
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45, 23.00 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 22.45 Щоденник
Дефлімпіади-2017 (із
сурдоперекладом)
09.20 Всесвітні ігри
11.30 Всесвітні ігри.
Роликовий спорт,
фінали. Рятувальний
спорт (фінали)
Американський
футбол. Півфінали
17.45 Всесвітні ігри.
Сумо, півфінали.
Рятувальний спорт.
Спортивна аеробіка,
художня гімнастика.
Фінали
21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри.
Спортивна аеробіка,
художня гімнастика.
Фінали
22.00 Всесвітні ігри-2017.
Студія
22.55 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.20 Вікно в Америку
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
НТН
04.45, 4.15 Правда життя.
Професії
05.45 Х/ф «Ще до війни»
08.10 Х/ф «Дорога в
пекло»
11.30, 3.55 Речовий доказ
14.15 Склад злочину
15.45 Круті 90-ті
17.20 Речдок
19.00, 3.25 Свідок
19.30 Х/ф «Позаземний»
22.00 Х/ф «Залізний
лицар-2»
00.00 Х/ф «Викрадення
Фредді Хайнекена»
01.50 Т/с «Поліція Маямі»
СТБ
06.10 Все буде добре!
08.05 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
11.00 Хата на тата
13.20 Вагітна у 16
15.10 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
17.05 Х/ф «Кохання на
два полюси»
19.00 Х/ф «Навчаю грі на
гітарі»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.30 Гроші
07.50, 23.15 Світське життя
08.50 Мелодрама «Партія
для чемпіонки»
12.30 Мелодрама
«Папараці»
16.30, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши коміка-2017
20.15 Комедія «Знай
наших»

00.15 Вечірній Київ
04.05 Маленькі гіганти

ІНТЕР
05.30, 20.00, 5.15 Подробиці
06.00 М/ф «Вінні Пух»
06.50 Х/ф «Осінній
марафон»
08.45 Х/ф «З життя
відпочиваючих»
10.20 Х/ф «Версія
полковника Зоріна»
12.10 Х/ф «Екіпаж»
15.00 Х/ф «Варенька»
17.00 Т/с «Варенька.
Випробування любові»
20.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22.50 Х/ф «Платон Ангел»
00.55 Т/с «Вогнем і мечем»
04.20 Богдан Ступка.
Забудьте слово
«смерть»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.50
Сьогодні
07.15, 5.30 Зоряний шлях
08.00, 15.20 Т/с «Анка з
Молдаванки»
17.10, 19.40 Т/с «Білі
троянди надії»
21.20 Т/с «Провінційна
муза»

01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
05.15 Дивитись усім!
06.00 Без гальм
06.55 М і Ж
07.55 На трьох
11.00, 13.00 Х/ф
«Поросятко Бейб»
12.45, 18.45, 4.50 Факти
13.10 Х/ф «Бейб.
Поросятко у
місті»
14.55 Х/ф «Розплата»
17.00 Х/ф «Інкасатор»
19.20 Надзвичайні
новини
20.05 Х/ф «Захоплення
підземки 123»
22.20 Х/ф «Джанго
вільний»

11

НОВИЙ
КАНАЛ
03.00, 2.20 Зона ночі
05.55 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.10 Ревізор
10.30 Пристрасті за
Ревізором
13.20 Т/с «СашаТаня»
15.45 Х/ф «Джек і
Джилл»
17.40 Х/ф «Відмінниця
легкої поведінки»

5 канал

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15
Рандеву
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 0.00 Час
новин
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція
щодо ситуації у зоні
АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно з
Я. Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 2.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

22.40 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
00.40 Слідство ведуть
екстрасенси

04.55 Цивілізація Incognita
05.15 Rock Time

10.20 «Мідлсбро» — «Ман
Сіті». 1/4 фіналу.
Кубок Англії
12.05 «Боруссія» (Д)
— «Монако». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
13.50 «Вест Бромвіч»
— «Челсі». ЧА
16.00 Новачки ЛаЛіги
2017/2018. ЧІ
17.00 «Ювентус» — «Реал».
Фінал. ЛЧ УЄФА
18.55, 21.25 Тур ONLINE
19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Динамо». ЧУ
22.00 Світ Прем’єр-ліги
23.00 Матч за 3-тє місце.
Asia Trophy
01.10 «Сандерленд»
— «Евертон». ЧА
03.30 Фінал. Asia Trophy

ТОНІС
06.10 Х/ф «Весна»
09.50 Шеф-кухар країни
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра — сьогодні
13.50 Іпостасі спорту
15.30 Соціальний статус
16.10 Олімпійські історії
16.40 Зіркафест Єдина
країна
19.25 Артек-Буковель —
територія дитинства
19.50 Українська «Пісня
року»
21.40 Валерій Маренич.
«Крихкі гойдалки
слави»
22.55 Сальваторе Адамо.
«Сніг, що не розтане
ніколи»
00.00 Вихідний, після
опівночі
01.10 Ніч чорних краваток
02.15 Життя на Вершині
03.45 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.25 Ландшафтні ігри
04.35 Модні історії

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Зловмисники
09.00 Д/ф «Помста природи»
13.30, 2.10 Цілком таємно
14.00 Він, Вона і телевізор
16.45 Х/ф «Льодовиковий
період»
18.15 Х/ф «Гра на
виживання»
20.00 Х/ф «Стукач»
22.05 Х/ф «Біжи не
озираючись»
00.15 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
02.35 Люстратор 7, 62.
Прокляття системи
03.00 Змішані
єдиноборства. UFC
05.00 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.55, 22.50,
0.50, 3.00, 5.20 Топматч
06.10 «Арсенал» —
«Евертон». ЧА
08.10 «Шахтар» —
«Брага». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 20.15, 22.30
Футбол NEWS. LIVE

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 15.00, 17.45,
1.50, 3.50 Топ-матч
06.10 «Андерлехт» —
«Майнц». ЛЄ УЄФА
08.10 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелас». Asia
Trophy
10.10 «Ювентус» —
«Монако». 1/2 фіналу.
ЛЧ УЄФА

19.30 Х/ф «Супернянь»

01.30 Х/ф «Байкери»
03.15 Провокатор
12.15, 19.50 Світ Прем’єрліги
12.55 Матч за 3-тє місце.
Asia Trophy
15.25 Фінал. Asia Trophy
18.00 «Тоттенгем» —
«Баєр». ЛЧ УЄФА
20.20 «Боруссія» (Д)
— «Легія». ЛЧ УЄФА
22.10 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
00.00 «Вест Бромвіч»
— «Челсі». ЧА
02.00 «Аякс» — «Шальке».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
04.00 «Тоттенгем» —
«Міллволл».
1/4 фіналу. Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках
істини
10.00 Вирішальні битви
Другої світової
11.40, 21.10 Перші
винахідники
14.30 Жирафи: вартові
савани
15.30 Дивовижна Замбія
23.50 Війна всередині нас
03.00 Бандитська Одеса

21.00 Х/ф «Супернянь-2»
22.50 Х/ф «Щелепи»
00.20 Х/ф «На межі»
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
09.45 Х/ф «Реальні
дівчата»
11.40 Т/с «H2O: просто
додай води»
13.00 Орел і решка
23.50 Вечірній квартал
01.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.40 М/ф «Битва за
планету Терра»
12.10, 19.50 Одного разу під
Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
18.10 М/ф «Зачарований
будинок»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Рам і Ліла»
02.45 Х/ф Пробач мені
любов
04.35 Віталька
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06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 22.45 Щоденник
Дефлімпіади-2017 (із
сурдоперекладом)
09.10 Всесвітні ігри.
Підводний спорт
(фінали)
11.00 Всесвітні ігри.
Роликовий спорт.
Спринт. Фінали
13.05 Всесвітні ігри
14.15 Всесвітні ігри. Сумо.
Абсолютна вага, жінки,
чол. попередн
16.05 Перша шпальта
16.45 Всесвітні ігри. Спорт
з літаючим диском.
Бронзовий матч
18.00 Всесвітні ігри.
Роликовий спорт.
15 000 м. Фінали
20.00 Новини
20.25 Всесвітні ігри. Спорт
з літаючим диском.
Золотий матч
22.00 Всесвітні ігри-2017.
Студія
ТРК «ЕРА»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи.
Підсумки
01.20 Д/с «Кремнієва долина»
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
НТН
04.45 Х/ф «Звинувачення»
06.05 Х/ф «Нічний
мотоцикліст»
07.15 Т/с «Угода»
10.45 Х/ф «Позаземний»
13.10 Х/ф «Невловимі
месники»
14.40 Легенди карного
розшуку
15.50 Склад злочину
17.20 Речдок
19.00 Т/с «Смертельний
танець»
22.50 Х/ф «Чужі душі»
00.30 Х/ф «Залізний
лицар-2»
02.20 Таємниці кримінального
світу
03.15 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ
04.00 Легенди бандитської
Одеси

23 липня

КАНАЛ «1+1»
06.00 Мелодрама «Партія для
чемпіонки»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 Розсміши коміка
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 Світ
навиворіт
15.10, 17.30 Ліга сміху
19.30 ТСН
20.15 Мелодрама «Гроза над
Тихоріччям»
00.10 Драма «Дом Гемінгвей»

02.05 Світське життя
04.55 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці
05.15 ТСН-тиждень

СТБ

06.00 М/ф «Малюк і Карлсон»
06.20 Х/ф «Дубравка»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і
пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00 Х/ф «Заміж на два
дні»
14.10 Х/ф «Арифметика
підлості»
16.00 Т/с «Варенька.
Наперекір долі»
20.00, 2.30 Подробиці
20.30 Фестиваль «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22.50 Х/ф «Торкнутися
неба»
00.45 Х/ф «Платон Ангел»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
08.30 Х/ф «Сильна слабка
жінка»

10.25 Т/с «Білі троянди надії»
14.00 Т/с «Провінційна муза»
17.50, 20.00 Т/с «Час
любити»
19.00, 5.50 Події тижня
22.30 Т/с «Мій»
02.10 Реальна містика
02.50, 3.35 Таємний код
зламано
04.20 Т/с «Черговий лікар»

ICTV
05.15 Х/ф «Поросятко
Бейб»

06.50 Х/ф «Бейб. Поросятко
у місті»
08.35 Т/с «Відділ 44»
12.25, 13.00 Х/ф «Типу
круті лягаві»
12.45 Факти
14.55 Х/ф «Інкасатор»
16.40 Х/ф «Захоплення
підземки 123»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08.10 М/ф «Хмарно, можливі
опади у вигляді
фрикадельок»
10.00 Х/ф «Чарлі
шоколадна фабрика»
12.00 Х/ф «Джек і Джилл»
13.50 Х/ф «Відмінниця
легкої поведінки»
15.45 Х/ф «Супернянь»
17.15 Х/ф «Супернянь-2»
19.00 Х/ф «Не гальмуй»
21.00 Х/ф «Мачо і ботан-2»
23.00 Х/ф «Мачо і ботан»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Час новин
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів

10.10
10.25
10.40
11.10
12.15
12.40

23.00 Я соромлюсь свого тіла

01.00 Т/с «Інспектор Алекс»
01.55 Х/ф «Захар Беркут»
03.30 Облом.UA.

ТОНІС
06.10 Х/ф «Веселі хлопці»
07.50 Натхнення
09.50 Довідник дикої природи
11.40 Зимою і літом
мандруємо світом
13.50 Будьте здорові!
14.15, 4.55 Модні історії
15.30 Соціальний статус
16.15 Концерт
19.30 Формула Пруста
20.05, 4.30 Цивілізація
Incognita
20.25, 4.20 Кумири
20.45, 3.40 Світські хроніки
21.10 Євромакс
21.45 Шеф-кухар країни
22.15 Прощальний концерт
Михайла Поплавського
00.00 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на Вершині
02.40 Вихідний, після опівночі
04.05 Ландшафтні ігри
05.05 Rock Time
КАНАЛ «2+2»

06.55 Все буде добре!
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на майдані
10.45 Полювання
11.45 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
13.45 Х/ф «Спокута»
15.20 Х/ф «Навчаю грі на
гітарі»
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси

ІНТЕР

06.00 М/ф
08.00 Він, Вона і телевізор
13.20 Х/ф «Гра на
виживання»
15.05 Х/ф «Битва
проклятих»
16.50 2-й тур ЧУ з футболу
«Карпати»-«Ворскла»
19.15 2-й тур ЧУ з футболу
«Зоря»-«Маріуполь»
21.20 Профутбол
23.05 Змішані єдиноборства.
UFC.

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15
15.30
16.05

Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Рандеву
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Legal Up BUSINESS
Модне здоров’я
Час інтерв’ю
Агрокраїна
Діалоги з Патріархом
П’ятий поверх
Національний актив
В кабінетах

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.30, 18.50, 0.50,
3.00, 5.20 Топ-матч
06.10 «Наполі» —
«Бешикташ». ЛЧ УЄФА
08.10 «Шахтар» — «Гент».
ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 21.05 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Арсенал» —
«Лінкольн Сіті». 1/4
фіналу. Кубок Англії
12.05 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
13.50 «Челсі» —
«Сандерленд». ЧА
16.00 Світ Прем’єр-ліги
17.00 Матч за 3-тє місце. Asia
Trophy
19.15 «Зоря» — «Феєнорд».
ЛЄ УЄФА
21.20 Великий футбол
23.00 «Боруссія» (Д)
— «Монако». 1/4
фіналу. ЛЧ УЄФА
01.10 «Сельта» — «Севілья».
ЧІ
03.30 «Вест Бромвіч»
— «Арсенал». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 12.45, 14.45,
16.50, 18.50, 20.50,
21.35, 23.35, 1.35, 3.50
Топ--матч
06.10 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА

16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки
тижня
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

08.10 Матч за 3-тє місце. Asia
Trophy
10.00 «Ювентус» — «Реал.
Фінал». ЛЧ УЄФА
12.15, 21.05 Світ Прем’єр-ліги
12.55, 2.00 Фінал. Asia Trophy
15.00 «Арсенал» —
«Вотфорд». ЧА
17.00 «Фіорентина» —
«Боруссія» (М)». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
19.00 «Ман Сіті» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
21.45, 4.00 «Шахтар»
— «Гент». ЛЄ УЄФА
23.45 «Челсі» —
«Сандерленд». ЧА
МЕГА
06.00, 23.50 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна

01.10 Х/ф «Щелепи»

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Миротворець»
23.05 Х/ф «Поза полем
зору»
01.25 Х/ф «Джанго
вільний»
04.05 Провокатор
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Вирішальні битви Другої
світової
11.40, 21.10 Перші
винахідники
14.30 Створені вбивати
15.30 Дивовижна Замбія
03.30 Україна: забута історія
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
09.00 Т/с «H2O: просто додай
води”
10.20 Х/ф «Реальні
дівчата»
12.15 Орел і решка

23.00 Х/ф «А ось і вона»
00.50 Розсміши коміка
02.25 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф «Битва за планету
Терра»
10.55 Х/ф «Братик і
сестричка»
12.05 Х/ф «Рам і Ліла»
15.00, 22.00 Країна У
19.50 Одного разу під
Полтавою
00.00 Х/ф «Повний дім-2»
02.30 Х/ф «Вишневі ночі»
04.00 Віталька
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Не любив слово
«дисидент» і героєм
себе не вважав...

Народні пісні — наче
маленькі Євангелія

У Львові відбувся вечір пам’яті Івана Геля

❙ Іван Гель.
Дар’я БАВЗАЛУК
У четвер, 13 липня, у Львові, у музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма
на Лонцького», відбувся вечір пам’яті до 80-ї
річниці від дня народження Великого українця Івана Геля. Органiзатори пам’ятного заходу
та соратники активного борця за волю України розповiли про життя Івана Геля. На вечiр
запросили його дружину Марію Гель та доньку Оксану. Згадати Геля прийшли й дисиденти
Микола Горинь, Ольга Горинь, Мирослав Маринович, Люба Маринович, Ігор Калинець,
Юрій Шухевич.
Для багатьох ім’я Івана Геля спiвзвучне з українським визвольним рухом, про його участь у
боротьбi дисидентiв проти радянського режиму
йдеться в розділі підручників з історії України.
Однак сам Іван Гель ніколи не вважав себе дисидентом. Навіть навпаки, вважав терміни «дисидент», «дисидентство» штучними, здрібненими і
бездумно застосованими до української визвольної боротьби, щоб підмінити справжню її суть —
боротьбу за відновлення державності. Іван Гель
не вважав себе героєм. Він просто робив те, що
підказувала совість, бо не міг інакше.
Український правозахисник, політик, публіцист, релігійний діяч, один із засновників
Української гельсінської спілки, радянський
політв’язень народився 17 липня 1937-го у селі
Кліцько Грудецького повіту Львівського воєводства, а помер 16 березня 2011 року у Львові.
Був депутатом, заступником голови Львівської
обласної ради першого демократичного скликання.
Іван із раннього дитинства захоплювався
українськими партизанами, багато з яких часто бували в домі Гелів. «А що освячується в дитинстві — то на все життя», — говорив Гель і
продовжував свій шлях. У сім років на запитання упівців, чи поповнить їхнi ряди, як виросте,
ствердно відповідав: «Я вже готовий!».
Батько — колишній вояк УГА, потім голова «Просвіти» в селі, був головою колгоспу,
одночасно співпрацюючи з підпіллям ОУН
(був станичним, зв’язковим окружного провідника СБ ОУН), за що 1950 року був засуджений на 20 років.
Перша сутичка малого Івана з режимом сталася в 13 років, коли під час арешту батька енкаведисти побили матір і самого Івана, який
намагався захистити батьків. А свою свідому і
тверду громадянську позицію вперше проявив
у 10-му класі, коли публічно відмовився всту-

пити до комсомолу, тому що для нього це означало «зректися Бога, тата й України». За що
був вигнаний iз 10-го класу Комарнівської середньої школи. Закінчив вечірню школу в Самборі.
Служив у війську. Після демобілізації вступив
на заочне відділення історичного факультету
Львівського державного університету. На 2-му
курсі перевівся на вечірнє відділення, працював слюсарем на Львівському електровакуумному заводі.
Після знайомства з Михайлом Горинем
почав виготовляти і поширювати самвидав:
«Стан і завдання українського визвольного руху» Євгена Пронюка, «Що таке поступ»
Івана Франка (критика марксизму), «Вивід
прав України», «Україна і українська політика Москви» тощо.
24 серпня 1965 року був заарештований. У
березні 1966 засуджений за ст. 62 ч. 1 і ст. 64 КК
УРСР («антирадянська агітація і пропаганда»,
«організаційна діяльність») до трьох років таборів суворого режиму. Загалом в ув’язненні
провів 16 років, на засланні — 5. У таборах
брав участь у голодуваннях, зокрема в голодуванні з вимогою статусу політв’язня. Одне
з його голодувань тривало 100 діб: домагався
реєстрації шлюбу зі своєю фактичною дружиною Марією. 1975 року шлюб був зареєстрований. Усього голодував понад 300 діб.
Іван Гель — автор книги «Грані культури»
як відповіді на «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Написана в ув’язненні в 1970-х рр.,
праця поширювалася в самвидаві, нелеґально потрапила за кордон і під псевдонімом Степан Говерля була видана у Лондоні 1984 року.
В Україні під справжнім іменем автора книжку вперше видали у Львові 1992 року.
На початку 1987 року Гель повернувся в Україну. Рік жив у рідному селі, працював пастухом. Навесні 1987-го разом iз В. Чорноволом,
М. Горинем, П. Скочком відновив журнал «Український вісник», був його відповідальним
секретарем. Співзасновник Української ініціативної групи за звільнення в’язнів сумління.
1987 року створив і очолив «Комітет захисту
Української греко-католицької церкви», редагував журнал «Християнський голос», організовував перші масові релігійні та політичні акції в Галичині, зокрема, збори 250 тисяч вірян
УГКЦ 19 вересня 1989 року біля собору Святого
Юра у Львові — тоді «катакомбна» церква легалізувалася і дістала офіційне визнання. Брав
найактивнiшу участь у створенні «Меморіалу»
і Народного руху України. ■
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Жодна російська анафема не знищить
українське слово
Віктор ТЮТЮН, письменник
Арсенал «гібридної війни» наростає та новішає. Хоча основний
удар, як і на початку, в 2000 році,
спрямовано в нашу історію, культуру та мову. (Тоді вийшов фільм
«Брат-2» як сигнал до антиукраїнської істерії). Сюди б’ють московські й деякі вітчизняні видання, олігархічні телеканали, зміїне
кубло ворожих сайтів. Один із них,
як приклад «плаксівості украінской души», згадує народну пісню
«Ой, горе тій чаєчці... » І глумиться: «Зачєм же строіть гнєздо «прі
бітой дорогє», гдє шляются кому
нє лень?» Із такою інтерпретацією
до душі не дістанешся ніколи!
Є такі наші народні пісні —
наче маленькі Євангелія. Там
слова значать більше, ніж написано. Безіменні пророки наспівують притчі, зрозумілі тим, хто
знає нашу мову. Там «калинові й
дубові мости» прокладені з юного
квітучого життя до світу Мари —
у потойбіччя; у пісні дівчина красується квіткою, вона може щебетати ластівкою, рости тополею,
жінка-матір «квилити чайкою»,
а чоловік запитувати: «Чому я не
сокіл?..» Побутова пригода, всяка робота, природне явище, душевний стан обертаються заповітом і заповідями для нащадків —
пісня набуває магічного значення, як передбачування пророків,
як символіка у вишиванні.
Василь Голобородько нагадує
русальну пісню «Ой, біжить, біжить мала дівчина... », де кожне слово має алегоричний зміст.
«У цій пісні підліток, як одна неподільна реалія, розкладена на дві
пісенні реалії: малу дівчину і русалочку (привіт Пікассо!), засіб
дуже поширений в українському
фольклорі, зокрема у казках, які
й присвячені саме цій темі... » —
підказує поет.
Маю диктофонний запис, де
Анатолій Кичинський говорить,
що в кожної народної пісні був творець — талановиті чоловік або жінка, переважно, безіменний автор,
слова якого вподобали тисячі душ:
навіть коли хтось щось переінакшував, у віковому триванні-звучанні зберігалися основні думка
й почуття. А є навпаки: авторські
вірші привласнив народ. Леонід
Глібов, Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Олесь, Дмитро
Павличко, Андрій Малишко написали поезії, котрі людські покоління сприйняли своїми.
Так став піснею вірш проклятого московськими попами
гетьмана Івана Мазепи «Ой, горе
тій чаєчці... » Чи могли ми втратити у віках цей твір через спробу
зганьбити й викреслити з народної пам’яті ім’я одного з найвидатніших героїв української історії?
Цього прагли наші кати. (Тому залишається не засвоєною у народній свідомості творчість, наприклад, українського «розстріляного Відродження»). Та жодна анафема не діє на пісню!
Чому ж народ не забув і співає
донині такі тужні слова? Залишаючи незмінними образи матері
України («чаєчки-небоги») і «битої дороги» — шляхів «iз варяг у
греки» та «шовкового», наступні
численні виконавці називали тих,
котрі «забрали чаєняток», то жен-

цями, то чумаками, то козаками.
Хто ж такі насправді кухарі-дітоїди, які сміються з материнських
побивань?
Ніхто з перелічених у віршіпісні подорожніх не міг бути звинуваченим у масових вбивствах.
Зате ми знаємо про турецьких, татарських, польських «добрих людей» на нашій землі, котрі поневолювали українців, масово вивозили на чужину юнаків та дівчат.
Пам’ять про це збережено в літописах, піснях та кобзарських думах.
Зате жорстокі виселення наших
людей з рідних осель, проведені
росіянами та німцями, вбивства
«чаєнят» більшовицьким Голодомором та «червоним терором» документально підтверджені.
І кари за злочин ніби й немає. Є
застереження: «бо лихо вам буде».
Не може беззахисна ненька Україна («чаєчка-небога» — ще й не всім
рідна) ні оборонитися, ні помститися. («На Тебе упованіє моє!»).
У цій пісні закодовано народне
уявлення про історичний процес,
провини тих, що проходять «битою дорогою», поїдаючи дітей iз
кулешею, материнські страждання і неминучість відплати. Маємо
вияв політкоректності й толерантності задовго до появи самих термінів. Серед українського народу
споконвіку проживали інші нечисленні народності. Лише деякі
меншини зазнавали принижень у
побуті. Вони є в історичних документах та літературі. У народнопісенній творчості цього не існує.
Народна християнська мораль —
терпляча й співчутлива до чужого
звичаю та культури, але застерігає лихих : відплата настане!
Усіх нас батьки виховали віротерпимими, толерантними, а згодом — у науках — ще й політкоректними. Згадайте, нам забороняли: дражнитися і за євреїв, і за
циган; кпинити з будь-кого чужого; насміхатися над фізичними вадами; вживати «погані» прізвиська — така вікова традиція. Менше
часу нас застерігали приховувати
своє українство, «бути як усі», серед чужих говорити лише російською. Український народ не вижив
би «при битій дорозі», аби грабував та вбивав подорожніх, як це
робили араби в єгипетських пустелях, лицарі в горах та лісах острівної Британії, «ліхіє люді» в хащах Залісся та на річках.
Сьогодні «гібридні військові
дії» загострилися. «Кресовці» та
сіоністи об’єдналися з ординцями, вигадуючи українцям найкривавіші злочини. Причина в
тому, що міцніють, як завжди в
урочі часи, наші національні думка та воля. Триває справжня битва за державну мову, де ми звично
чубимося. Спробували наповнити
українським змістом проект Закону «Про освіту» — залементували
язикаті: «Не толерантно! Від вас
європейці відмовляться, цивілізований світ осудить!» З якої такої
провини? Щоб наші «чаєнята» не
могли вже слів матері-небоги розуміти?
Багатьом, ой багатьом не подобається, що українець «співаючи плаче», як у Кобзаря. У нашій
сумній пам’яті багато вкарбовано.
І творяться нові пісні — при дорозі
та поміж людей. Кому на лихо, а
нам — на радість. ■
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Іван БОЙКО

На цьому тижні вперше за часи
свого існування український парламент розглядав одразу шість
подань Генеральної прокуратури
України про позбавлення недоторканності народних обранців.
І це при тому, що за роки незалежності імунітет втрачали лише
11 депутатів (шестеро з них
— за останні три роки). Відтак
Генпрокурор Юрій Луценко пішов значно далі за своїх попередників у спробах притягнути
недоторканних парламетаріїв до
кримінальної відповідальності:
жоден інший керманич Різницької не продукував стільки подань
ГПУ про надання згоди Ради на
позбавлення депутатської недоторканності, притягнення до
кримінальної
відповідальності
й арешт. Утім у даному випадку
кількість не обов’язково означає
якість.

■ ПРЕЦЕДЕНТ

■ ДОВІДКА «УМ»

Кругова порука
з пробоїнами
Генпрокурор Юрій Луценко «зняв»
недоторканність iз депутатів найбільше
за попередників i не притягнув жодного
до кримінальної відповідальності

Три плюс два: формула з
переляканими і не дуже
Нагадаємо, ще 21 червня
Генпрокурор Юрій Луценко вніс
до Верховної Ради подання про
зняття недоторканності з п’яти
народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся
Довгого, Борислава Розенблата
та Максима Полякова. А вже 29
червня Луценко вніс подання про
надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності,
затримання та арешт нардепа від
«Опоблоку» Михайла Добкіна.
Упродовж 3-7 липня регламентний комітет розглянув подання ГПУ щодо п’яти нардепів
і підтримав подання на зняття
недоторканності лише щодо Борислава Розенблата.
Отже, перші п’ять подань
Генпрокурора неочікувано для
нього самого парламент розглянув у вівторок увечері. При цьому Рада «відмовила» Генпрокурору Луценку в бажанні позбавити імунітету Євгена Дейдея і
Андрія Лозового, яким закидали незаконне збагачення.
Але коли спікер парламенту Андрій Парубій почав дорікати обранцям круговою порукою,
вони таки спромоглися позбавити недоторканності лише Олеся
Довгого, Максима Поялкова і Борислава Розенблата.
Щодо двох останніх, яким закидають вимагання і хабарництво у фірми, яка бажала видобувати бурштин, — парламентарії дали згоду на позбавлення
їх недоторканності й навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас депутати виступили проти затримання
та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту: за це
вони віддали лише по 125 і 111
голосів, відповідно. Таке ж саме
рішення Рада ухвалила пізніше і
щодо Розенблата.
Досвід вівторка засвідчує, що
депутати вибірково, але таки позбавляють окремих колег недоторканності (троє обранців втратили

❙ Генпрокурор Юрій Луценко «виробляє» подання проти недоторканних,
❙ немов на конвеєрі.
імунітет, двоє — лишилися недоторканними). Але коли йдеться
про притягнення до кримінальної відповідальності й арешт,
спрацьовує чи то жалість, чи кругова порука: присутні у кулуарах
Ради спецпризначенці НАБУ лишилися незадіяними, бо жодному з нардепів їхні ж колеги не
дозволили вдягнути кайданки
під парламентським куполом.
І байдуже, які звинувачення
їм інкримінують: вимагання з
хабарництвом, зловживання владою або шахрайство (як у випадку з Поляковим, Розенблатом,
Довгим та Добкіним) чи «безневинну» порівняно з цим несплату податків.

Добкін із «тривожним
чемоданчиком»
Коли цей номер «УМ» готувався до друку, Рада мала розглядати останнє шосте подання цього тижня, яке стосується «опоблоківця», колишнього мера Харкова і «губернатора»
Харківщини Михайла Добкіна.
Напередодні Регламентний
комітет Верховної Ради постановив, що подання ГПУ на надання згоди на арешт пана Добкіна
законне, але недостатньо вмотивоване. Тоді як Генпрокурор Луценко переконаний, що Добкіна неодміно потрібно арештувати, оскільки депутат може чини-

Іван ПОВАЛЯЄВ
Слідчі Генпрокуратури, Нацполіції та
Державної фіскальної служби вкотре провели обшуки в головному офісі «Укренерго» минулої середи у справі про зловживання посадовцями службовим становищем i
розкраданні коштів у великих розмірах.
Як повідомляє прес-служба ГПУ, також розслідують справу про службове
підроблення тендерної документації чиновниками компанії разом iз посадовцями Національної комісії з регулювання
ринку енергетики та комунальних послуг, а також закупівлі товарів та послуг
за завищеною ціною.
У ГПУ повідомляють, що слідчі дії
проводять на всій території України. Тоді

ти тиск на свідків і впливати на
хід слідства, у тому числі шляхом знищення документів, а також виїхати за межі України.
Михайла Добкіна підозрюють
у зловживанні владою і шахрайстві з метою заволодіння земельною ділянкою площею у 78 га у
Харкові.
Сам Михайло Добкін у кулуарах Ради запевняв, що готовий до
будь-якого рішення парламенту і
вже приготував «тривожний чемоданчик» з необхідними речами.
«Так, у мене в машині лежить
тривожний чемоданчик, тому що
я вже знаю, що необхідно, щоб
було з собою перший час. Спортивний костюм, кросівки. Зубна
щітка? Ну природно! Ви ж зуби
чистите вранці. Депутати теж
чистять. Сухарі? Сухарі ви мені
принесете», — іронізував він,
спілкуючись із журналістами.
Шанси Добкіна бути арештованим справді вищі за його
п’ятьох «товаришів по нещастю»
з фракцій «Народний фронт»,
«Блок Петра Порошенка» і Радикальної партії. Адже Добкін
належить до ненависної для парламентської більшості фракції
«Опоблоку», тоді як голосувати
за арешт хай і «паршивих», але
все ж таки своїх «овець» представникам коаліції якось не з
руки. ■

Історія українського парламентаризму, починаючи з 1991 року, нараховує не
так уже й багато випадків позбавлення народних обранців депутатської недоторканності. Згадаймо їх. Однак зауважимо, що головне не кількість таких прецедентів, а їхні наслідки. Статистика засвідчує, що багато хто з останніх «доторканних»
відбувся лише легким переляком. Що засвідчує неефективну і непрофесійну роботу Генпрокуратури, яка подекуди демонструвала ще й заполітизованість.
1. Юхим Звягільський
Перше голосування про зняття недоторканності у парламенті відбулося 23
роки тому, у 1994 р. Юхима Звягільського звинувачували у зловживанні службовим становищем та вивезенні 300 млн. доларів нелегальної готівки до Ізраїлю.
Депутат близько трьох років жив у Ізраїлі, побоюючись переслідування в Україні.
У 1997 році, після того як звинувачення були зняті, він повернувся в Україну і неодноразово обирався депутатом.
2. Павло Лазаренко
Вдруге парламент голосував за зняття недоторканності у 1999 році. Павла Лазаренка звинувачували у відмиванні коштів та привласненні близько 400 млн. доларів. Але, коли Верховна Рада голосувала за позбавлення імунітету, екс-депутат
уже був затриманий у США під час перетину кордону. Саме у США, а не в Україні
його й засудили. Тривалий час він перебував під домашнім арештом у своїй квартирі, у Сан-Франциско.
3. Микола Агафонов
Спільника Лазаренка, депутата Миколу Агафонова позбавили недоторканності у 2002 році. Йому інкримінували привласнення понад 24 млн. доларів США
державних коштів, приховування валюти. Однак невдовзі після рішення суду його
звільнили з-під арешту через погіршення здоров’я. У вересні 2002 року Микола
Агафонов помер через інсульт.
4. Віктор Жердицький
У 2000 році парламент позбавив недоторканності депутата і колишнього керівника «Градобанку» Віктора Жердицького, але його справу в українському суді не
розглядали: його засудили у Німеччині за звинуваченнями у нецільовому використанні коштів, призначених остарбайтерам. Саме через «Градобанк» Німеччина
сплачувала компенсації.
Жердицький провів у німецькій в’язниці майже шість років. Після повернення
в Україну він подав апеляцію на рішення німецького суду і у 2006-му виграв справу. Після цього Німеччина виплатила йому компенсацію за неправомірні дії у розмірі 108 тис. євро.
5. Віктор Лозинський
У 2009 році БЮТівця Віктора Лозінського звинуватли у вбивстві жителя Кіровоградщини. Після припинення імунітету депутат перебував у розшуку, але згодом добровільно здався. Лозинського визнали винним у вбивстві та засудили до
15 років позбавлення волі. У наступні роки суд, розглянувши апеляцію, скоротив
термін до 10 років ув’язнення. Скориставшись «законом Савченко», який зараз
уже не діє, Віктор Лозинський у квітні 2016 року вийшов на свободу.
6. Олег Царьов
У 2014 р. Рада підтримала подання ГПУ зі звинуваченнями у державній зраді
і сепаратизмі і зняла депутатську недоторканність, дозволила затримання і арешт
члена фракції Партії регіонів Олега Царьова. Нині він перебуває у міжнародному
розшуку. Насправді ж переховується в Росії.
7. Ігор Мосійчук
У 2015 році чинна Рада проголосувала за зняття недоторканності з представника фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, його затримання і арешт. Але це
рішення скасував Вищий спеціалізований суд, задовольнивши позов радикала і
визнавши процедурні порушення під час розгляду подання ГПУ в сесійній залі.
8. Сергій Мельничук
Також у 2015 році Рада дала згоду на зняття недоторканності, але без затримання і арешту, ще з одного депутата фракції Радикальної партії, колишнього комбата батальйону «Айдар» Сергія Мельничука, якому закидали бандитизм
і розбій. До суду обвинувальний акт Генпрокуратура передала восени минулого
року.
9. Сергій Клюєв
Недоторканність із позафракційного депутата Сергія Клюєва парламент теж
зняв у 2015 році. ГПУ звинувачує його у тому, що спільно з братом, Андрієм
Клюєвим, вони незаконно заволоділи ВАТ «Завод напівпровідників» і домоглися обслуговування кредиту за бюджетні кошти. У день зняття недоторканності
Клюєв намагався вилетіти до Відня, але його затримали прикордонники в аеропорту «Бориспіль». Згодом він не з’являвся на допити у ГПУ. Наразі перебуває в
розшуку.
10. Олександр Онищенко
У липні 2016 року Верховна Рада позбавила імунітету члена депутатської групи «Воля народу» Олександра Онищенка, який на той момент перебував за межами України. Його звинувачують у газових оборудках і державній зраді. Депутат
активно заперечує звинувачення, спілкуючись з журналістами з-за кордону.
11. Вадим Новинський
У грудні 2016 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата «Опозиційного блоку» Вадима Новинського,
якого звинувачують у причетності до незаконного позбавлення волі Олександра
Драбинка — особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ митрополита Володимира у 2013 році. Після зняття депутатської недоторканності до суду
справа досі не дійшла, триває розслідування ГПУ. Пан Новинський продовжує
працювати народним депутатом України.

■ МАСКИ-ШОУ

Енергетичні пристрасті
Правоохоронці знову гучно провели обшуки в офісі
«Укренерго»
як в «Укренерго» заявляють, що обшуки
тривають тільки в київському офісі, а прокуратура закидає нереальні звинувачення: мовляв, iдеться про зловживання колишнього керівництва, а не нинішнього.
Зокрема, тимчасово виконуючий
обов’язки директора компанії «Укренер-

го» Всеволод Ковальчук пов’язав ці обшуки з намірами об’єднати енергосистеми України з Європою, збити зависокі тендерні ціни й позбавитися електроенергетичної залежності від Росії.
За його словами, до тиску йому не
звикати, адже ще на третій день після

його призначення тимчасово виконуючим обов’язки директора «Укренерго» у
компанії та й у нього та його родичів відбулися обшуки. Мовляв, нинішнє керівницто компанії, навпаки, наводить лад
щодо завищених попередниками тендерних цін.
«Тільки-но ми зробили те, чого чекає
вся країна, — почали шлях об’єднання
енергосистеми України з Європою, що
позбавить нас електроенергетичної залежності від Росії, тільки я відзвітував, що ми
збили з тендерних цін уже понад 6,7 млрд.
грн. (i це ціни, затверджені у 2013-2015
роках), як почалася нова хвиля дискредитації мене особисто та роботи найпрозорішого з державних підприємств», — переконаний пан Ковальчук. ■
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«До «Динамо» повернувся лише з однією метою — грати у футбол».

форвард ФК «Динамо» (Київ) та збірної Конго
Олексій ПАВЛИШ

■ ФУТБОЛ

Через ранній старт єврокубків та тривалу зимову паузу в чемпіонаті літнє міжсезоння в українському футболі дуже
коротке. Уже в суботу поєдинком за
Суперкубок в Одесі офіційно відкриють
новий клубний сезон.

Подвійне «класико»

Суперкубок-2017: дебют Хацкевича та
нова спроба Фонсеки

Новий клубний сезон розпочнеться одразу двома матчами між «Шахтарем»
та «Динамо» — в Суперкубку та в чемпіонаті

За трофей утретє поспіль та вдесяте
з часу проведення турніру боротимуться вітчизняні «гранди» — «Шахтар» та
«Динамо». Цікаво, що цього разу трохи змінився статус учасників матчувідкриття — на відміну від попередніх
років, на поле одеського «Чорноморця»
у ранзі володаря «золотого дубля» вийдуть «гірники». Кияни ж розпочнуть
сезон 2017\2018 як фіналісти Кубка та
срібного призера внутрішньої першості,
і, що головне, з новим наставником.
Загалом, у літописі шестиразового переможця Суперкубка (у «Шахтаря» — на
одну звитягу більше) розпочинається новий етап: після трьох років роботи Сергія
Реброва команду очолив ще один тренер
«з динамівським серцем» — Олександр
Хацкевич, котрий одразу ж взявся змінювати схему гри киян. «На тренуваннях та у спарингах ми відпрацьовували
модель гри з двома форвардами. Та і головний акцент тепер будемо робити не на
контролі м’яча, а на швидких контратаках», — зазначив «опорник» столичної
команди Віталій Буяльський. А нападник Артем Кравець заявив про необхідність вдалого старту перед важливими
поєдинками Ліги чемпіонів: «Це перша
гра сезону, тому важливо через неї якісно підготуватись до баталій на внутрішній та європейській аренах. Про відсутність мотивації не може бути й мови».
Принциповою буде боротьба за трофей
і для головного тренера «Шахтаря» Пауло
Фонсеки, котрий рік тому матчем в Одесі
дебютував на чолі «гірників», утім, з першої спроби виграти титул не зміг. Зрештою, після завоювання «золотого дубля»
Суперкубок — єдине досягнення, якого немає в «українській колекції» португальського фахівця.
До речі, між собою кияни і донеччани
зіграють двічі за тиждень — після баталій
Оксана ПРОДАНЧУК
Український чемпіон за
версією WBO Олександр Усик
візьме участь у Всесвітній боксерській суперсерії, де змагатимуться 8 найкращих спортсменів
у першій важкій вазі.
Всесвітню боксерську суперсерію (WBSS) було створено навесні цього року. Головною ж
ідеєю змагань є те, що в одному
турнірі зустрінуться найсильніші боксери у двох вагових категоріях, а саме — у першій важкій
вазі ( до 90,7 кг) та суперсередній
( до 76,2 кг), і з’ясують між собою, хто найкращий у кожному
з дивізіонів.
Загальний призовий фонд
змагань вражає розмірами — 50
млн. доларів на дві категорії. Також для переможця передбачено й спеціальний Кубок Мохаммеда Алі. Але і це не найголовніше. Якщо боксерські організації
дозволять, то всі пояси та титули, якими боксери будуть володіти на початку змагань, перейдуть
до тріумфатора суперсерії.
У сучасних реаліях такі
об’єднавчі чемпіонські бої організовувати дуже складно, тому
боксери мають відмінний шанс
не тільки провести за рік по три
бої на високому рівні, а й отримати престижні нагороди. Тобто переможець WBSS, здобувши
всі чемпіонські пояси, стане абсолютним чемпіоном світу та затвердить за собою статус номера

❙ У суботньому матчі «Динамо» спробує наздогнати «Шахтар» за перемогами в Суперкубку України.
❙ Фото УНІАН.
за Суперкубок на «грандів» чекає поєдинок 2-го туру нового сезону УПЛ, котрий
відбудеться 22-го липня у Харкові.
Додамо також, що серйозних змін
у складі «гірників» цього літа не було
— на заміну ветерану Кучеру в команду прийшов молодий грузин Хочолава, крім цього, приєдналися до «Шахтаря» і Петряк (повернувся з оренди у
«Зорі») та Фред (відбув дискваліфікацію за вживання допінгу). Не витрачало значні суми на нових гравців і «Динамо», але за кілька днів до Суперкубка
все ж підписало легіонера — за 1,5 млн.
євро «біло-сині» купили правого захис-

ника польського «Леха» Томаша Кендзьору. При цьому з орендних мандрів до
Києва повернулося одразу троє забивних
форвардів — Артем Кравець, Дьємерсі
Мбокані та Жуніор Мораес.

Новий сезон УПЛ:
лідери за трансферами — новачки
Значно активнішими у підписанні футболістів перед стартом чемпіонату (який, до речі, вперше за багато років
розпочнеться одразу після матчу за Суперкубок — уже цієї неділі) є новачки
еліти — «Верес» та «Маріуполь», масово
підписує футболістів і дебютант Ліги Єв-

ропи «Олімпік». Щоправда, майже всі
гравці переходять у нові команди на правах вільних агентів або ж ідуть в оренду.
Так, донеччани вже уклали контракти
з представниками проблемної «Сталі»
Шабановим та Кравченком і орендували молодого динамівця Лук’янчука.
Не цурається залучати до свого складу нових футболістів і рівненський «Верес», оформивши трансфери Бандури,
Карасюка та Іщенка. До слова, не маючи належної для виступів у ПЛ домашньої арени, футболісти з Рівного вирішили максимально близько отаборитися біля «Арени Львів», де команда Юрія
Вірта планує приймати своїх суперників
у ЧУ. Аби постійно не мандрувати між
Рівним та Львовом, «Верес» кинув якір
на тренувальній базі у Винниках, що на
Львівщині.
Повернувшись після дворічної паузи в еліту, продовжив практику масової оренди молодих вихованців «Шахтаря» «Маріуполь» — тепер наставник
команди з Приазов’я Олександр Севидов може розраховувати на Чурка, Борячука, Авагімяна, Кольцова, Кірюханцева, Гриценка та Болбата.
Натомість змінили вектор трансферної політики «Карпати»: після того як
«левів» очолив іспанець Серхіо Наварро, до Львова вже приїхало кілька гравців iз Латинської Америки та Іспанії —
захисники Перейра та Кортеджано і нападник Рібас. Серед новачків «зелено-білих» варто виокремити уругвайського
форварда Себастьяна Рібаса, котрий свого часу пограв за міланський «Інтер»,
французькі «Монако» й «Діжон» та лісабонський «Спортинг». А свої домашні
матчі в новому сезоні «біло-зелені» проводитимуть на стадіоні «Україна». ■

■ БОКС

Прагнення до абсолюту
Бажання оживити інтерес до «другорядних»
вагових категорій спонукало функціонерів
з профі-боксу дати старт новому амбітному
проекту
❙ Дуель поглядів майбутніх суперників по чвертьфіналу Всесвітної
один у своїй вазі.
За такі суперпризи разом з
Усиком у категорії до 90,7 кг
поборються чемпіон світу за
версією IBF Мурат Гассієв, ексчемпіон за версіями WBО та IBO
Марко Хук, обов’язковий претендент на титул Гассієва — поляк Кшиштоф Владарчик, чемпіон, який утримує титул WBC,
— Майріс Брієдіс із Латвії, кубинець Майк Перес, а також кубинець Юніер Дортікос та росіянин
Дмитро Кудряшов.
Боксери змагатимуться за
системою «плей-оф» на вибування. Планується, що бої пройдуть
у Європі та США. У чвертьфіналі
володарі чемпіонських титулів
отримають статус сіяних. Тобто на цій стадії змагань Усик з
Брієдісом, Гассієвим та Дортікосом не зустрінеться.
А 8 липня в Монако відбулося жеребкування першого раунду
змагань. У суперники Олександ-

ру Усику дістався 32-річний ексчемпіон світу з Німеччини — Марко Хук, який за довгий час свого
перебування на вершині світового
боксу здобув статус найбільш знаного боксера важкого дивізіону.
«Це реально крутий проект,
наступного літа чотири пояси опиняться в однієї людини, котра стане абсолютним чемпіоном світу з
Кубком Мохаммеда Алі, — про це
можна тільки мріяти. Чому я хотів
у суперники Марка Хука? Він подобається фанам, і я давно хотів
влаштувати цей бій. Цікаво битися з таким нахабним і брудним боксером. Тепер така можливість є »,
— розповів Олександр Усик.
Відзначимо, що Марко Хук
теж задоволений таким розкладом подій. «Для мене це був найбажаніший опонент. Люди кажуть, що він реально класний
— олімпійський чемпіон і чемпіон світу. Але ми подивимося,
наскільки він сильний насправ-

❙ боксерської суперсерії — Олександра Усика (ліворуч) та Марко Хука.
❙ Фото з сайта telegraf.com.ua.
ді, коли він вийде в ринг проти
мене», — наголосив Хук.
Німець провів 13 успішних захистів своїх титулів, він є легендою цієї категорії, і перемога над
ним додасть Усику популярності
та поваги. Команда українця —
«К2 промоушн» братів Кличків
— вирішила провести цей поєдинок 9 вересня в Києві.
Для досвідченого німця, чий
зірковий час уже позаду, цей турнір стане останнім шансом повернутися на боксерський олімп. А
для українця Олександра Усика — це відмінна можливість закріпитися в еліті світового боксу,
а найголовніше — здобути те, до
чого українець прагне: отримати звання абсолютного чемпіона
у важкій вазі. До слова, найбільшим фаворитом змагань букмекери вважають саме українського чемпіона. ■

■ ХРОНІКА
Теніс
Уїмблдон. Чвертьфінали. Жінки.
Мугуруса (Іспанія, 14) — Кузнєцова (Росія,
7) — 6:3, 6:4. Рибарікова (Словаччина) —
Вандевеге (США, 24) — 6:3, 6:3. В. Уїльямс (США, 10) — Остапенко (Латвія, 13)
— 6:3, 7:5. Конта (В. Британія, 6) — Халеп (Румунія, 2) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Чоловіки. Маррей (В. Британія, 1)
— Куеррі (США, 24) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4),
1:6, 1:6. Мюллер (Люксембург, 16) — Чілич (Хорватія, 7) — 6:3, 6:7 (6:8), 5:7,
7:5, 1:6. Раонич (Канада, 6) — Федерер
(Швейцарія, 3) — 4:6, 2:6, 6:7 (4:7). Бердих (Чехія, 11) — Джокович (Сербія, 2) —
7:6 (7:2), 2:0 відмова останнього.
У півфіналах зіграють: В. Уїльямс
— Конта, Мугуруса — Рибарікова., Куеррі — Чілич, Федерер — Бердих.
Мікст. 1/8 фіналу. Л. Кіченок/Павич
(Україна/Хорватія) — Спірс/Кабаль (США/
Колумбія, 7) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Неподілений ефір

На радіохвилях довкола частоти заборонених «Вєстєй»
Харківщину «накрили» бєлгородські радіостанції

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛИПНЯ 2017

❙ Адріана
❙ Ліма.

■ СТРІЛИ АМУРА

Нашестя любові
Модель Адріана Ліма
закрутила роман
із письменником

❙ Метін Хара.

Чомусь супермоделі найчастіше закохуються або
у спортсменів, або в акторів. Донедавна 36-річна красуня-бразилійка Адріана Ліма, одна з провідних «янголів» бренду Victoria’s secret, теж не зраджувала цій
традиції. Торік вона розлучилася із сербським баскетболістом Марком Яричем, від якого має двох доньок
— 4-річну Сієнну та 7-річну Валентину. Після цього
вона 8 місяців зустрічалася з гравцем в американський футбол Джуліаном Едельманом, а потім два місяці її бойфрендом був бейсболіст Мет Харві.
Але місяць тому все з ніг на голову перевернула поїздка до Туреччини для участі в черговому дефіле. У Стамбулі Адріана познайомилася із молодим, але досить популярним в країні письменником
Метіном Харою. Короткого спілкування виявилося
достатньо для того, щоб між ними спалахнула іскра, тож заінтригована модель повернулася додому
з книгою Метіна «Нашестя любові. Дорога».
Після цього пара зустрілася ще раз, уже просто так. А кілька днів тому, завершивши сімейну відпустку в Чорногорії, Адріана знову прилетіла до

Туреччини. Як пише газета Daily Mail, Метін зустрів її в аеропорту Ататюрка в Стамбулі, вони сіли в
тонований автомобіль і 1,5
години кружляли по місту, щоб
відірватися від папараці.
Поки що прогнозувати, чи тривалими будуть ці стосунки, не випадає. «Ми
зрозуміли, що між нами є почуття. Однак поки що ми пізнаємо одне одного», — зізнається Метін. У планах
пари на найближчі дні — морський
круїз по островах Туреччини і Греції.
Не обіцяють швидкого весілля і
друзі Адріани. «Вона гарна, весела,
одна з найбажаніших жінок світу.
Вона вже була одружена, тож поки
що не збирається поважнішати», —
кажуть вони. Утім, усе ще може бути.
Розумні чоловіки на дорозі не валяються. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №85

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 17 до 23 липня
Овен (21.03—20.04). Зірки попереджають, що не треба сподіватися на постійну прихильність начальства, а передбачити шляхи
відступу. Вашi новi ідеї як ніколи будуть затребуваними та популярними.
Дні: спр. — 17; неспр. — 21.
Телець (21.04—21.05). Вашi прибутки
залежатимуть безпосередньо від роботи. Через депресії та сiмейнi сварки ви працюватимете уривками, намагаючись вирішити цi проблем.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Близнюки (22.05—21). Фiнанси збiльшаться порiвняно з минулим мiсяцем. Можете
розраховувати на допомогу батьків і покровителів. Вихiднi обiцяють бути веселими.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Рак (22.06—23.07). Витрати найчастіше
будуть необґрунтованими і значно перевищуватимуть вашi прибутки. Також можливi фiнансовi втрати, зокрема крадiжки або сумнiвнi оборудки.

Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Лев (24.07—23.08). Остерiгайтеся незнайомих людей, якi обіцяють великi прибутки при мізерних вкладеннях. Імовірність того,
що вас обдурять, надзвичайно висока.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Діва (24.08—23.09). Настав час, коли ви
зможете показати все, на що здатні. Ви звикли думати самостійно, контролювати все, не
сподіваючись на сторонню допомогу.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). У вас з’явиться
легкість у спілкуванні з оточуючими, зникне нерішучість. Нарештi ви зможете бути головними не тільки у справах, а й у любовних
стосунках.
Дні: спр. — 23; неспр. — немає.
Скорпіон (24.10—22.11). Керівництво
та колеги поглянуть на вас з іншого боку, побачать нові можливостi. Безсумнівно, це позитивно позначиться на розвитку вашої кар’єри.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Стрілець (23.11—21.12). Цього тижня

вам вистачить турбот, потрібно буде займатися дітьми й надавати допомогу родичам. Працювати та організовувати дозвілля теж доведеться за себе i за колег.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Козеріг (22.12—20.01). В особистих стосунках не все буде гладко. Ваша пiдозрiлiсть
i ревнощi призведуть до сiмейних конфліктів.
Стосунки зможуть налагодитися, коли ви погодитеся з претензіями до вас.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Водолій (21.01—19.02). Самотні люди
флiртуватимуть одразу з кiлькома партнерами. Це може викликати дилему, поставивши
вас перед вибором. Подальше життя залежатиме саме від цього вибору.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Риби (20.02—20.03). У вашiй кар’єрі намічається великий прорив, це шанс реалізувати себе. Хороші досягнення отримають розвиток, впливові люди зацікавляться вашими новаторськими ідеями.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22. ■

■ ПОГОДА
15—16 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +21...+23. Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +21...+23.
Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +21...+23.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
13 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-25 градусiв, у районi Приморського —
15 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ. Трускавець: уночi +10...+12, удень +21...+23.
Моршин: уночi +10...+12, удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+8…+13
+19…+24
00…00
+8…+13
+19…+24

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

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

00…00
+8…+13
00…00
+19…+24
+8…+13
+19…+24

00…00
+8…+13
00…00
+19…+24
+8…+13
+19…+24

+12…+17
00…00
+22…+27
00…00
+12…+17
+22…+27

Південь +12…+17
00…00
Інформація
+22…+27
00…00
надана
+12…+17 Гідрометцентром
+22…+27
України.
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По горизонталі:
1. Містечко на межі Рівненської
і Волинської областей, біля якого у
1651 відбулася одна з найбільших
битв часів Хмельниччини. 7. Знаменитий американський письменник, майстер детективу. 8. Духмяна
трава, у якій рекомендується купати дітей. 9. Вовняна тканина з невеликим ворсом, з якої шиють костюми та верхній одяг. 10. Захисний рів
для піхоти. 13. Пташка, яка в’є гніздечко у формі рукавички. 15. Ремісник, який виготовляє сідла для верхової їзди. 16. Одна з українських
назв значка @. 17. Континент. 19.
Пошкодження механізму, катастрофа. 20. Біле літургійне вбрання католицького священика. 21. Ім’я, яке
фани дали Арнольду Шварценеггеру. 24. Давня єврейська держава. 26. Відомий український режисер, чий фільм «Земля» увійшов до
списку шедеврів світового кіно. 27.
Частина назви багатьох інформаційних агенцій. 28. Кліматична зона,
розташована між тундрою і тайгою.
По вертикалі:
1. Кровний родич. 2. Невеликий літературний або музичний твір.
3. Фільм жахів. 4. День тижня. 5.
Спортивний бал. 6. Роман-фентезі
молодої волинської письменниці Оршулі Фариняк, переможець «Коронації слова» 2013-го року. 8. Шведська дитяча письменниця, літератур-

на «мама» Карлсона і Пеппі Довгої
Панчохи. 11. Американський штат,
батьківщина жука-картоплеїда. 12.
Волокна тіпаного льону, що використовують у будівництві як утеплювач.
13. Водяна рослина з дрібним зеленим листям, яке полюбляють качки.
14. Офіційний документ, що містить
прохання. 15. «Як упав же він з коня
та й на білий сніг. — ..! ..! — докотилось і лягло до ніг». (Павло Тичина). 18. Герой скандинавської міфології, карлик, який сватався до дочки
бога Тора. 19. Міцний алкогольний
напій, настояний на гіркому полину.
22. Знаменитий французький актор
іспанського походження. 23. Улюблена зірка як предмет обожнювання
і наслідування. 24. Річка на північному заході Канади. 25. Різновид самоцвітів.
Кросворд №83
вiд 7—8 липня

■ ПРИКОЛИ
До «чорної» бухгалтерії нас готували ще зi школи, коли говорили:
один пишемо, два — в головi.
***
— Дiвчино, дайте ваш телефончик.
— Який швидкий. Це що, кохання з першого погляду?
— Яка романтична. Це пограбування!
***
Заходить амбал у ресторан. До
нього підходить метрдотель.
— Що ти хотів?
— Працювати охоронцем.
— А що ти можеш?
Амбал заходить у зал, бере
за комiрець однією рукою, іншою
за штани дуже великого чоловіка і

легко його викидає на вулицю через
вікно.
— Ну як?
— У принципi нормально. Зараз
хазяїн зайде назад — тоді продовжимо нашу розмову.
***
Чисто не там, де прибирають, а
там, де не смiтять. Тому двiрник викинув мiтлу і купив рушницю.
***
— Чому ти розлучаєшся зі
своєю дружиною?
— Уявляєш, вона всю ніч не
була вдома, а вранці сказала, що
ночувала в сестри!
— Ну і що?
— Бреше! В її сестри ночував я!
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