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Велика пожежа в 

підмосковних Митищах

У Херсоні за одну 

добу народилося 

чотири пари 

близнюків
стор. 2»стор. 2» стор. 5»

Слово Майстра Чорний дим 
і факел до небес

стор. 4»

Андрій Парубій добився результативного фінішу нинішнього складу Верховної Ради.
Фото з сайта ukrinform.com.
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Щедрий лелека 
прилетів

80-річчя святкує 

Анатолій Паламаренко

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,700 грн 

1 € = 28,835 грн

1 рос. руб. = 0,402 грн

Кінець каденції, 
початок кастрації
Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс iз відкритими списками 
та без «мажоритарки»
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«Нова влада пересвідчилася: війна реальна. Це не камеді-клаб і «піф-
паф». Не серіал, кадр якого можна перезняти. Ціна сьогоднішнього досвіду 
— життя українського воїна і поранення ще одного».

Володимир Омелян
міністр інфраструктури України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
становить 
борг із 

виплат пенсій переселенцям, повідомила 
Українська Гельсінська спілка з прав лю-
дини.

600 млн
зношених банкнот
утилізували цьогоріч, прозвітував  На-
ціональний банк України. 

євро
на електро-
потяги виді-

лить Україні Європейський інвестиційний 
банк, повідомив представник цього банку 
Пірс Вікер.

доларів
виділить уряд Канади на підтримку реформ в 
Україні, пообіцяли в канадському посольстві. 

осіб
ескалація 

ситуації на Донбасі створює загрозу для досту-
пу до питної води, інформує  Дитячий фонд ООН 
ЮНІСЕФ. 

263,6 млн Понад 45 млн Для 3,2 млн110 млн
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Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж 9-10 липня окупанти та їхні посіпаки 
69 разів порушили режим припинення вогню. В тому 
числі із застосуванням заборонених Мінськими уго-
дами артилерійських систем калібру 122 мм, міно-
метів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкри-
вав вогонь по наших захисниках із гранатометів різ-
них систем, зенітних установок, протитанкових ракет-
них комплексів, озброєння БМП, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї.
 На Донецькому напрямку, в районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного угруповання «Схід», об-
стріляли позиції наших захисників поблизу населе-
них пунктів Мар’їнка, Кам’янка, Новотроїцьке, Ста-
рогнатівка, Павлопіль, Піски, Березове, Широкине, 
Гранітне, Красногорівка, Богданівка, Водяне, Мико-
лаївка, Тарамчук, Лебединське, Ломакине, Красно-
горівка, Харчовик, Чермалик.
 На Луганському напрямку, в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного угруповання «Пів-
ніч», противник вів вогонь по наших позиціях поб-
лизу Кримського, Причепилівки, Новотошківського, 
Луганського, Південного, Золотого-3, Попасної, Но-
воолександрівки, Золотого-4, Новозванівки, Хутора 
Вільного, Новолуганського, Зайцевого, Травневого, 
Новолуганського, Шумів, Новгородського.
 Дванадцять військовослужбовців отримали по-
ранення внаслідок ворожих обстрілів, шестеро — 
бойові травми. На кожен обстріл противник отримав 
адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить 

Мінським домовленостям. За даними розвідки, за ці 
два дні трьох окупантів знищено, десятьох — пора-
нено.
 Один наш воїн загинув, іще один отримав по-
ранення 10 липня внаслідок обстрілу біля лінії роз-
межування в районі південної околиці села Граніт-
не (Бойківський район Донеччини) колони, яка суп-
роводжувала нового голову Донецької облдержад-
міністрації Павла Кириленка. За повідомленням 
пресслужби президента, інцидент стався на виїзді з 
села Гранітне в бік КПВВ «Гнутове». У КрАЗ Зброй-
них сил України поцілили з ПТРК. «Автівка голови 
Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постражда-
ла», — ідеться в повідомленні з Банкової. Обстрілю-
вали з напрямку окупованої Нової Мар’ївки. 
 За неофіційною інформацією, Павло Кирилен-
ко не узгоджував свій маршрут пересування з сила-
ми ООС. Журналістка Тетяна Ніколаєнко, посилаю-
чись на свої джерела, розповіла, що голова Донець-
кої ОДА «без попередження поїхав на лінію вогню».
 Загиблий воїн — 21-річний Антон Фака, молод-
ший сержант 406-ї окремої артилерійської бригади 
Військово-Морських сил України. «Із великим су-
мом повідомляємо, що сьогодні, 10 липня 2019 р., 
ми втратили нашого побратима через збройну аг-
ресію російсько-терористичних угруповань. Загинув 
справжній патріот своєї країни — молодший сер-
жант Антон Фака. Таким ми його і запам’ятаємо, як і 
те, хто це зробив. Командування бригади і товариші 
щиро співчувають родині загиблого і, за першої на-
годи, обов’язково нагадають його ім’я окупантам», 

— ідеться в інформації бригади.
 Володимир Зеленський висловив співчуття ро-
дині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, та поба-
жав швидкого одужання пораненому армійцеві. «Цей 
зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не 
хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю 
як спробу зірвати Мінський процес та поставити під 
загрозу домовленості про відновлення переговорів 
у нормандському форматі. Але розрахунки провока-
торів не справдяться. Наша відданість дипломатич-
ним рішенням — незмінна», — наголосив глава де-
ржави. Верховний голокомандувач доручив началь-
нику Генштабу — головнокомандувачу Збройних сил 
Руслану Хомчаку — «максимально посилити актив-
ність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження 
диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на 
будь-які інші спроби збройних провокацій проти ук-
раїнських мирних громадян і військовослужбовців».
 Нагадаємо, під час представлення Кириленка, 
коли Зеленському зауважили, що старший брат ново-
го очільника області служить окупантам у лавах «МГБ 
ДНР», президент виправдав свою креатуру: «Ми всі 
розуміємо, що там (на непідконтрольній території) жи-
вуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам’ятати. 
Звичайно, що у Павла там сім’я, там батьки його і там 
брат... Батьки там живуть, це їхня земля, вони вважа-
ють себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджа-
ти. Я розумію, Павло пропонував... зрозуміло, це їхній 
вибір» — сказав Зеленський. «А що стосується брата 
Павла... то з братом він не розмовляє через політичні 
розбіжності», — додав президент. ■

РЕЗОНАНС

Замість суду 
— зашморг
Ексглаву Білгород-
Дністровської 
райадміністрації знайшли 
мертвим у підвалі 
Ірина КИРПА
Одеська область

 Колишній чиновник та ексчоловік 
керівника департаменту фінансів Одесь-
кої обласної адміністрації, який у трав-
ні цього року став фігурантом конфлікту 
зі стріляниною в народного депутата від 
БПП Олександра Урбанського, знайдений 
повішеним у підземному гаражі елітного 
двоповерхового особняка в Овідіопольсь-
кому районі.
 На місці трагедії, поряд із тілом Воло-
димира Зінченка, знайшли передсмертну 
записку. У правоохоронних органах за-
явили, що слідчо-оперативна група, яка 
виїхала на місце події, не виявила слідів, 
які б вказували на порушення обстановки 
у будинку, або ознак насильства на тілі за-
гиблого.
 У співробітників поліції, які з’ясовують 
усі обставини того, що сталося, є три версії 
трагедії: самогубство, доведення до само-
губства або навмисне вбивство.
 «До Овідіопольського головного відді-
лення поліції надійшло повідомлення про 
те, що чоловік 62 років знайдений повіше-
ним у власному будинку», — підтвердив 
керівник Департаменту комунікації Нац-
поліції Ярослав Тракало. — Тіло направи-
ли на судово-медичну експертизу. За да-
ним фактом порушено кримінальне про-
вадження за частиною 1 статті 115 КК Ук-
раїни («Самогубство»).
 У прес-службі також підтвердили, що 
померлий був підозрюваним у криміналь-
ному провадженні, розпочатому за фактом 
вчинення хуліганських дій та використан-
ня зброї відносно народного депутата Ук-
раїни. Спочатку Володимира Зінченко по-
садили до СІЗО, а пізніше — відправили 
під домашній арешт. У день своєї смерті 
обвинувачений повинен був з’явитися у 
суд, де за клопотанням прокуратури мали 
обирати йому запобіжний захід...
 Нагадаємо, що у травні 2019 року Во-
лодимир Зінченко стріляв у 37-річного на-
родного депутата Олександра Урбансько-
го. Інцидент трапився у курортному селі 
Санжейка Овідіопольського району на те-
риторії готелю «Хуторок у Зіни», власни-
ком та директором якого був екс-голова 
РДА в Одеській області. 
 Напад не був пов’язаний із парламент-
ською діяльністю Урбанського, він засту-
пився за свою дружину, до якої з образа-
ми чіплявся Володимир Зінченко. За сло-
вами потерпілого, нападник під час сло-
весної перепалки спочатку схопив його 
за горло, а потім двічі вистрелив у нього 
з пістолета, поранивши депутата у ногу. 
Пізніше з’явилася інформація про те, що 
на момент скоєння злочину Володимир 
Зінченко перебував у стані алкогольного 
сп’яніння. 
 До 2010 року загиблий очолював Білго-
род-Дністровську РДА на Одещині. Його 
звільнили з посади після гучного коруп-
ційного скандалу, в якому були замішані 
його заступники. ■

■ НА ФРОНТІ

Чи є голова їхати на лінію вогню
На лінії розмежування стався інцидент зі скандальним очільником Донецької ОДА

■

Ірина КИРПА

 Небачений бебі бум швидко про-
славив Херсонщину на всю Україну, 
адже саме тут практично одночасно на 
світ з’явилися чотири пари близнюків. У 
двох сімейних пар народилися дівчат-
ка-близнючки, а ще у двох інших бать-
ків на світ з’явилися по хлопчику та дів-
чинці, такі пологи медики по праву нази-
вають «королівськими». І додають, що 
таке диво у квадраті сталося вперше за 
усі сто п’ять років роботи їхнього поло-
гового будинку лікарні Тропіних.
 Лікарі з акушерського відділення 
кажуть, що на цьому дива не закінчу-
ються, адже шістьох хлопчиків та двох 
дівчаток народили четверо породіль, 
які щойно відсвяткували свій 31-й рік 
народження.

 — У всіх чотирьох випадках ва-
гітність настала природним шляхом, 
без застосування будь-яких стимулю-
ючих препаратів, — розповіла завіду-
юча акушерським відділенням Тетяна 
Ващенко. — Дві пари близнят наро-
дилися точно у строк, почуваються чу-
дово, тому їхні мами вже готуються до 
виписки додому. У двох інших випад-
ках трапилися передчасні пологи, тому 
малюки поки що потребують підтрим-

ки дихання та затримаються у лікарні 
ще на тиждень.
 Для трьох сімейних пар новона-
роджені близнюки стали первістками, 
а в однієї мами це вже п’яті пологи.
 Головний лікар херсонської місь-
кої лікарні Леонід Реміга перебуває у 
приємному шоці від слави, яка рапто-
во звалилася на його лікувальний за-
клад, та каже, що імена всіх близнюків 
встиг вивчити напам’ять. 

 Це новонароджені Аліна, Ілона, Бог-
данчик, дві Христинки, Іванко, Вікторія і 
Поліна. Медики настільки перейнялися 
народженням чотирьох пар близнюків, 
що навіть відстояли в одному з храмів 
Херсона службу за здоров’я та щасли-
ву долю для малюків.
 За шість місяців поточного, 
2019-го, року в акушерському відді-
ленні лікарні Тропіних народилося 543 
дитини, з них 15 двійнят. ■

БЕБІ БУМ

Щедрий лелека прилетів
У Херсоні за одну добу народилося чотири пари близнюків

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Народного артиста Ана-
толія Паламаренка, Героя 
України, лауреата Шевчен-
ківської премії, 12 липня 
шанувальники віншують із 
80-літтям. Народився він у 
містечку Макарові Київсь-
кої області в родині колгосп-
ників Єлизавети Оксентіїв-
ни та Нестора Тимофійови-
ча. У родині підростало чет-
веро дітей, найменшим був 
Анатолій. 
 Шлях у велике мистецтво 
для Анатолія Паламаренка 
розпочався ще зі школи. Він 
іще учнем полюбляв читати 
вірші, гуморески і копіюва-
ти мову однокласників, учи-
телів, знайомих. А після за-
кінчення десятирічки юнак 
вирішив стати артистом. За 

Анатолія Паламаренка при-
ймальна комісія Київського 
театрального інституту ім. 
І. Карпенка-Карого проголо-
сувала одностайно. 
 Студентом найбільше по-
любляв заняття зі сценічної 
мови. Після закінчення інс-
титуту Анатолій Паламарен-
ко одержав призначення на 
роботу до Хмельницького об-
ласного драматичного театру 
ім. Г. І. Петровського. Про-
працювавши один рік, він 
повернувся до Києва. Велика 

любов до мистецтва худож-
нього слова взяла гору над те-
атром — артист звернувся до 
Київської (нині Національ-
ної) філармонії з проханням 
зарахувати його читцем.
 У репертуарі Анатолія 
Паламаренка незчисленна 
кількість класики українсь-
кої літератури: від «Фата 
Моргани» Михайла Коцю-
бинського і «Кайдашевої 
сім’ї» Івана Нечуя-Левиць-
кого до Шевченкового «Коб-
заря». 

 Анатолій Несторович 
читає цикл лекцій студен-
там національних універси-
тетів ім. Т. Г. Шевченка та 
М. Драгоманова, свій пред-
мет артист назвав «Слово». 
Також викладає курс сценіч-
ної мови у Національній му-
зичній академії ім. П. Чай-
ковського. ■

ЮВІЛЕЙ

Слово Майстра
80-річчя святкує Анатолій Паламаренко

■

Анатолій Паламаренко.❙
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Кольори 
заробітчанства
Графіку Дмитра Бур’яна 
про роботу в Польщі 
показують у музеї 
Людмила НІКІТЕНКО

 Персональна виставка молодого художника Дмитра 
Бур’яна під промовистою назвою «Заробітчанство» відкри-
лася днями у Черкаському художньому музеї. Серед робіт 
майстра, за плечима якого — школа малювання імені Дани-
ла Нарбута, київська художня школа імені Тараса Шевченка 
та Національна академія образотворчого мистецтва й архі-
тектури, — графіка, живопис та скульптура.
 Митець, який може одночасно та однаково якісно працю-
вати в декількох видах мистецтва, різних техніках та стилях 
— унікальне явище, наголошують у Черкаському художньому 
музеї. Отож персональна виставка черкащанина саме така.
 У роботах, які створювались протягом року перебування 
в сусідній Польщі, відображені нелегкі долі земляків на за-
робітках, далеко від сім’ї, в не завжди комфортній атмосфері. 
Ця соціальна проблематика нечасто та не так гостро підій-
мається в нашій країні, як це мало би бути, що робить твори 
Дмитра надзвичайно актуальними. Експонуються також на-
черки, зроблені безпосередньо на фабриці під час зміни. 
 Щодо скульптур Дмитра Бур’яна, то в них домінує ко-
зацька тематика та привертають увагу деякі експерименти з 
поліхромними фігурами з дерева. Також представлено блок 
еротичної графіки й живопису,— підсумовують у художнь-
ому музеї Черкащини.
 Виставка Дмитра Бур’яна, лауреата Всеукраїнського 
конкурсу «Нові імена України», діятиме у Черкаському ху-
дожньому музеї до 28 липня. На закритті художник особис-
то поспілкується з шанувальниками своєї творчості. ■

КРИМІНАЛ

За зауваження 
— удар у спину
У гуртожитку п’яний молодик 
напав на поліцейського 
Людмила СТРИГУН

 У місті Монастирище Черкаської області поранили полі-
цейського. На нього з ножем напав дебошир, якому правоохо-
ронець зробив зауваження у своєму гуртожитку.
 24-річний капрал поліції почув підозрілий шум та гуркіт 
на поверсі і вийшов із кімнати, аби з’ясувати, що відбуваєть-
ся. В коридорі побачив п’яного чоловіка, який гучно стукав у 
сусідські двері. Зробив йому зауваження, аби той припинив 
порушувати громадський спокій.
 Правоохоронці кажуть, що їхній колега відразу повідомив 
хулігану, що він співробітник поліції. Однак дебошира це так 
роздратувало, що він дістав ножа і щосили вдарив ним пра-
воохоронця у спину і швидко втік. Із проникаючим ножовим 
пораненням у важкому стані постраждалого госпіталізували 
у медзаклад. 
 Слідчим відділенням Монастирищенського відділу 
поліції, під процесуальним керівництвом Черкаської облас-
ної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 
ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохо-
ронного органу) Кримінального кодексу України.
 Під час оперативно-розшукових заходів спільними сила-
ми Черкаського департаменту внутрішньої безпеки, Умансь-
кого та Монастирищенського відділення поліції було встанов-
лено особу нападника, який важко поранив поліцейського, — 
27-річного раніше судимого жителя села Івахни.
 У поліції кажуть, що після нападу на поліцейського зло-
вмисник подався до своєї знайомої з Монастирища. Там його 
і виявила поліція. Там же знайшли ніж та куртку зі слідами 
крові, які вилучено слідчими як речові докази. Нападника за-
тримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання. 
Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення. ■

■
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міст та сіл
перейменовано  в 
Україні у рамках за-

конів про декомунізацію, розповів голова Верховної Ради 
України  Андрій Парубій.

Майже 1 тис.
порушень
свободи слова й вбивство 
журналістів зафіксовано 

в Україні цьогоріч, підрахували  в Інсти-
туті масової інформації.

українців
політика не цікавить або практично не 
цікавить, такі результати опитування 

української неурядової компанії маркетингових і соціо-
логічних досліджень Research & Branding Group.

сягає реальний рі-
вень безробіття 
в Україні, заявив 

один із кандидатів у депутати ВР  
Іван Мірошниченко.

державах
Україна не 
має послів, 

повідомили в Міністерстві за-
кордонних справ.
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Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у селі Ле-
гедзине Тальнівського райо-
ну продовжуються археоло-
гічні розкопки. Там, на те-
риторії трипільського посе-
лення «Тальянки», копають 
наше славне минуле науков-
ці інституту археології На-
ціональної академії наук Ук-
раїни разом зі студентами. 
 Наразі дослідити два 
житла трипільців їм допо-
магають юнаки та дівчата з 
Києво-Могилянки. А доне-
давна тут трудилися ще й 
історики з Уманського уні-
верситету.
  «Ми з 1981 року розко-
пуємо житло трипільців, 
нині це вже 53 і 54 хати. Тут 
цілими шарами биті посуди-

ни і горщики, яким майже 
6 тисяч років», — розпові-
дає «Україні молодій» ди-
ректор Державного істори-
ко-культурного заповідни-
ка «Трипільська культура» 
Владислав Чабанюк. І до-

дає, що цьому посуду шале-
но пощастило. Адже після 
того, як його купкою зали-
шили край хати, хто лише 
не жив над ним упродовж 
майже шести тисяч років. 
Чиї лише воли та коні не 

втоптували там землю. 
 «І ось — знак! Зверху по-
повзли залізні плуги, про-
віщаючи йому день нового 
воскресіння. Горщики зно-
ву побачили сонячне світ-
ло, і купальський вітер об-
дув їхні порепані боки. По-
переду життя нове — купан-
ня в кислоті і життя вічне 
— в картонних коробках з-
під цукерок», — поетично 
каже Владислав Чабанюк.
 За словами науковця, 
археологія досліджує ском-
пресований час. Посуд iз 
покинутих трипільських 
поселень битий, бо цілий 
«перекочував» на нове міс-
це і з часом також побився. 
Хоча, можливо, припускає 
пан Владислав, це є і сліди 
якихось ритуалів.
 «Нові знахідки вже зні-
маються «головними геро-
ями» нашого проморолика 
за грантом від Українського 
культурного фонду», — під-
сумовує директор Держав-
ного історико-культурного 
заповідника «Трипільська 
культура». ■

Людмила СТРИГУН

 У Дніпрі повним ходом 
триває підготовка до ново-
го опалювального сезону. 
Як розповіли «УМ» у там-
тешній міській раді, від-
новлення ізоляції трубо-
проводів — нині один з ос-
новних видів підготовчих 
робіт до опалювального се-
зону.
 Наразі одне з комуналь-
них теплопостачальних під-
приємств Дніпра — «Ком-
енергосервіс» — відновило 
теплоізоляцію на близько 
двох кілометрах теплотра-
си. Також комунальники 
завершили ці роботи й по ву-
лиці Мурманській, у районі 
буд. №8, де повністю замі-
нили ізоляцію на 334 мет-
рах теплової мережі, уточ-

нили у міській раді Дніп-
ра. Ця мережа була пошко-
джена на 80%, мала чимало 
аварійних ділянок, тож ви-

рішили її замінити. Отож 
старе покриття було повніс-
тю демонтовано, а на його 
місце покладено нове міне-

ральне волокно й алюмініє-
зовану плівку.
 За словами головно-
го інженера комунального 
підприємства «Коменерго-
сервіс» Германа Лікасова, 
така технологія дозволяє 
зменшити спад темпера-
тури води, яка подається 
споживачам, а отже — за-
безпечувати якісну пода-
чу тепла. Крім того, верхнє 
покриття плівкою захищає 
мережу від механічних уш-
коджень та сонячного вип-
ромінювання.
 Також головний інже-
нер КП наголосив, що у 
планах підприємства до по-
чатку опалювального сезо-
ну замінити ще близько 10 
кілометрів теплотрас, але 
все залежатиме від опла-
ти боргів абонентів. «Якщо 
наші споживачі активніше 
розраховуватимуться з бор-
гами за минулі опалюваль-
ні сезони, то більше шансів, 
що ми все встигнемо зроби-
ти із запланованого в рам-
ках підготовки до опалю-
вального періоду», — під-
сумовує Герман Лікасов. ■

Людмила НІКІТЕНКО

  У Львові відкрили новий осере-
док денного перебування для осіб з ін-
валідністю. Там люди віком від 18 до 
45 років упродовж дня отримують со-
ціальні послуги та ведуть активний 
спосіб життя у супроводі фахівців. 
 Як повідомляють у Львівській місь-
кій раді, яка спільно з навчально-реа-
білітаційним центром «Джерело» ре-
алізувала цей проект, у найближчих 
планах — відкриття ще двох таких осе-
редків. За словами Галини Слічної, за-

ступниці міського голови Львова з гу-
манітарних питань, роботи зi створен-
ня денного осередку розпочали напри-
кінці минулого року, облаштувавши у 
мікрорайоні Левандівка такий центр 
для осіб з інвалідністю.
 «Це дуже зручно для батьків, тому 
що близько до їхнього дому. В цьому 
осередку є 11 підопічних,  їх підво-
зять транспортом. І весь день iз ни-
ми працюють соціальні працівники, 
психологи, які проводять різноманіт-
ні заняття й терапію. І це допомагає 
молоді розвиватися й бути активними 

в житті. Є тут і харчування», — роз-
повідає пані Галина.
 Центр успішно працює на вулиці 
Кирилівській. За місяць-півтора  від-
криється ще один на вулиці Хмельни-
цького, а ще згодом розпочнуться ро-
боти з облаштування такого центру 
на вулиці Володимира Великого.
  «Ці діти дуже талановиті, хоча 
мають певні фізичні вади. Вони пи-
шуть вірші, співають, малюють, 
вчаться бісероплетінню, вступають 
у дебати, орієнтуються в житті міс-
та, держави. Вони відвідують театр, 
їздять на концерти, багато подорожу-
ють. Якщо сидiти вдома — це означає 
не розвиватися, але якщо вони в сере-
довищі, серед людей, то це дає свій ре-
зультат. Ми це бачимо», — хвалиться 
досягненнями Галина Слічна.
 Новий осередок для молоді відкри-
то в комунальному приміщенні, пло-
щею понад 100 кв. м.  Ремонтні роботи 
виконано за кошти бюджету розвитку 
міста, загальна сума 934,3 тис. грн. ■

ДОБРА СПРАВА

Відпочинок і терапія
У Львові працюють денні центри 
для особливих людей

■

ІНФРАСТРУКТУРА

Кілометри теплотрас
У Дніпрі до зими замінюють ізоляцію трубопроводів

■

ДОСЛІДЖЕННЯ

На вулиці трипільській
У Легедзиному знайшли посуд, якому майже 6 тисяч років

■

«Коменергосервіс» уже відновив ізоляцію 
близько двох кілометрів теплотраси.

❙
❙

На розкопках на території трипільського поселення.
Фото надане ДІКЗ «Трипільська культура».

❙
❙
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СЛОВО ФЕМІДИ

Горбатюк 
процедури 
не знає 
Печерський суд не дозволив 
Генпрокуратурі арештувати 
майно Вікора Ющенка
Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

 Суддя Печерського районного суду Києва 
В’ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні кло-
потання прокурорів Управління спецрозслідувань 
ГПУ щодо арешту майна третього президента Украї-
ни Віктора Ющенка.
 Відповідне рішення суддя ухвалив у рамках роз-
слідування кримінального провадження щодо неза-
конного відчуження Межигір’я на користь Віктора 
Януковича, повідомив у ексклюзивному коментарі 
«УМ» адвокат Ющенка Віталій Наум. 
 На його переконання, справа проти Ющенка і 
клопотання ГПУ про арешт його майна з’явилися 
під парламентські вибори і з метою піару. Захисник 
вважає, що ГПУ намагається «привернути увагу до 
одного, закривши очі на великі провалля в іншо-
му».
 «Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незаба-
ром вибори, хтось намагається зробити собі піар або 
приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є 
в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно 
чимось перекривати, а постать Ющенка якраз доз-
воляє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухає-
мось далі», — сказав пан Наум.
 Зауважимо, що керівник управління спеціаль-
них розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк наразі не 
приховує амбіцій очолити Генпрокуратуру і на-
магається засвідчити свою «винятковість» новій 
владі. І закиди на адресу Ющенка стали йому у на-
годі. От тільки під керівництвом того ж таки Горба-
тюка «розвалилося» чимало справ щодо представ-
ників режиму Януковича (в тому числі й щодо ре-
альних «прихватизаторів» Межигір’я), жодне про-
вадження не доведене до суду, а на імпотентність 
слідства щодо масових убивств на Євромайдані про-
тягом п’яти років вказують офіційному Києву вже 
навіть з ООН.
 Після фіаско у суді пан Горбатюк висловив лише 
здивування у коментарях пресі: «Мотивації не знає-
мо, бо немає ще рішення суду. Це суддя Підпалий, 
який по деяких справах по півроку, по вісім міся-
ців не віддає рішення. Але це дуже цікаво, тому що 
практично дуже складно знайти якісь аргументи 
для відмови, коли є підозра, коли у справі є завдані 
збитки, де санкція статті передбачає конфіскацію, є 
докази, що майно належить підозрюваному».
 При цьому Сергій Горбатюк обіцяє, що ГПУ пов-
торно клопотатиме про арешт майна Ющенка. І в 
перших коментарях ЗМІ засвідчив свій «професіо-
налізм»: «Єдине, не знаю процедури, чи воно оскар-
жується (рішення суду. — Ред.), але як мінімум пов-
торно вносити не забороняє. Тому, думаю, один із 
цих варіантів у будь-якому випадку буде реалізова-
ний».
 Тоді як підлеглий Горбатюка — прокурор Управ-
ління спецрозслідувань Сергій Атаманчук, як вия-
вилося, на відміну від шефа, знає процедуру. Адже 
запевнив журналістів, що коли повний текст ухвали 
суду буде отримано, його одразу оскаржать в Київсь-
кому апеляційному суді.
 Нагадаємо, що місяць тому Генпрокуратура ви-
сунула третьому президенту Віктору Ющенку підоз-
ру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію 
«Межигір’я», яка була виведена з державної влас-
ності у 2007 році. Ющенко не став переховуватися і 
одразу прийшов на допит до ГПУ. Він відкидає зви-
нувачення, закидає Генпрокуратурі політичну заан-
гажованість і обіцяє довести свою правоту в суді.
 За даними адвоката Віталія Наума, слідчі ГПУ 
вважають, що Ющенко у 2002 році вступив у зло-
чинну змову з Януковичем iз метою, щоб останній 
заволодів «Межигір’ям»! «Ті, хто пам’ятають, які 
були баталії між Ющенком і Януковичем у 2004 
році, розуміють, яка в цьому абсурдність», — іроні-
зує захисник.
 У 2007 році між Ющенком та Януковичем також 
був черговий тривалий політичний конфлікт, який 
закінчився дочасними виборами парламенту восени 
2007 року.
 Уряд після цього передав резиденцію до стату-
ту держпідприємства «Надра України», яке вивело 
«Межигір’я» з державної власності на користь фік-
тивної донецької фірми. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

До парламентських вибо-
рів лишається 9 днів. Уп-
родовж нинiшнього тижня 
три соціологічні компанії 
— «Соцiальний монiто-
ринг» разом з інститутом 
Яременка, Київський між-
народний інститут та гру-
па «Рейтинг» — опублі-
кували нові рейтинги. Ми 
ж вирішили порівняти три 
дослідження та з’ясувати, 
хто з політичних партій 
додав, а хто, навпаки. 
втратив підтримку вибор-
ців.

«Соцiальний монiторинг» 
та інститут Яременка 
  Бар’єр у п’ять вiдсоткiв мо-
жуть подолати п’ять партій, се-
ред яких «Слуга народу», «Опо-
зиційна платформа — За життя», 
«Європейська Солідарність», 
«Батьківщина» та «Голос». За 
даними «Соціального моніторин-
гу», у «Слуги народу» порівня-
но з попередніми дослідженнями 
рейтинги впали. Проте, незважа-
ючи на зниження відсотків, під-
тримка президентської партії все 
одно найвища серед усіх політич-
них сил — 41,6%. 
 Друге місце в рейтингах посі-
дає політична партія «Опозиційна 
платформа — За життя». Їхнi по-
казники за останній місяць зроста-
ють. На момент дослідження партія 
мала 13,7% підтримки. І це найви-
щий показник зі старту парламент-
ських виборів. Рейтинг партії «ЄС» 
теж піднявся паралельно з «Опо-
зиційною платформою — За жит-
тя». І у свіжому дослі дженні «Єв-
ропейська Солідарність» займає 
вже третю позицію. Ще два тижні 
тому вона була на 5-му місці. Якщо 

простежувати тенденцію останньо-
го місяця, то показники «Європей-
ської Солідарності» коливаються 
в межах 8-9%. Найбільшого падін-
ня у свіжому дослідженні зазнала 
партія «Батьківщина». Її рейтинг 
знизився майже на два відсотки і 
становить зараз 7,7%. Також пос-
тупово падає рейтинг молодої пар-
тії Святослава Вакарчука «Голос» 
— 7,5%. Узагалі, за даними до-
слідження, цього разу найбільше 
просіли молоді політичні сили — 
«Слуга народу» і «Голос», а ще до 
них приєдналася «Батьківщина». 
Зростають «Опозиційна платфор-
ма — За життя» та «Європейська 
Солідарність».

Київський міжнародний 
інститут соціології
 Незмінним лідером зали-
шається президентська партія 
«Слуга народу». Попереднє до-
слідження КМІС публікував міся-
ць тому, 7 червня, тому ми вирі-
шили подивитися, як змінилися 
показники партій за 30 днів. Ці-
каво, що за місяць рейтинги пар-
тії у цих дослідженнях взагалі не 
змінилися. Навіть цифра за міся-
ць узагалі не змінилась — 48,5% 
українців готові підтримати партію 
Володимира Зеленського. 
 Зросли в рейтингу ті, хто вже 
двічі їздив до Москви на перего-

вори з прем’єр-міністром Росій-
ської Федерації, — представни-
ки партії «Опозиційна платформа 
— За життя». Їх рейтинг за міся-
ць піднявся майже на 2,5%. Третє 
місце, як і місяць тому, зберігає за 
собою партія «Європейська Солі-
дарність». Показники сили п’ятого 
президента за місяць зросли лише 
на 1%. 
 І якщо партія Зеленського збе-
регла свої показники, «Опозиційна 
платформа — За життя» та «Євро-
пейська Солідарність» наростили, 
то рейтинги «Батьківщини» та «Го-
лосу» за місяць трохи, але «просі-
ли». Партія Юлії Тимошенко у чер-
вні мала на один вiдсоток більше  
за сьогоднішні показники, які за-
раз становлять 6,2%. А от партія 
«Голос» узагалі може й не пройти 
до Ради. Принаймні на це вказують 
результати КМІСу. Адже зараз пар-
тія Святослава Вакарчука має 4,4% 
підтримки своїх виборців.

Група «Рейтинг»
 Очолює «табель про ранги» 
«Слуга народу» з 47% підтрим-
ки. Цікаво, що попередні показ-
ники дослідження «Рейтингу» 
показували цифру в 42,3%. До-
лають п’ятивiдсотковий бар’єр та-
кож партія «Опозиційна платфор-
ма — За життя» iз 11,6%, «Євро-
пейська Солідарність» — iз 8,2%, 

«Голос» — iз 6,6% i «Батьківщи-
на» — iз 6,4%. 
 Про що говорять три соціоло-
гічні дослідження? Зрозуміло, що 
до кінця парламентської кампанії 
лідер перегонів уже не зміниться. 
Адже різниця між першим і другим 
місцем зараз коливається в межах 
30%. Тому більшість за парламент-
ськими списками буде у «Слуги на-
роду». Три дослідження («Соцiаль-
ний монiторинг», КМІС, «Рейтинг») 
показують такі цифри: 41,6%, 48,5% 
та 47%. Що ж стосується «Опозицій-
ної платформи — За життя», то всі 
соціологічні компанії вказують на 
те, що рейтинги синьо-білих зроста-
ють: 13,7% — «Соцiальний монiто-
ринг», 14,1% — КМІС та 11,6% — 
«Рейтинг». Стабільною залишаєть-
ся ситуація в «Європейській Солі-
дарності»: 8,5% — «Соцiальний 
монiторинг», 9,2% — КМІС та 8,2% 
— «Рейтинг». А от «Батьківщина» 
та «Голос» поступово, але втрача-
ють свої цифри. «Батьківщина» за 
показниками 7,7% — «Соцiальний 
монiторинг» , 6,2% — КМІС та 6,4% 
— «Рейтинг». «Голос» — 7,7% — 
«Соцiальний монiторинг», 4,4% — 
КМІС та 6,6% — «Рейтинг». 
 Проте не варто забувати і про 
чотири важливi чинники: перший 
— що показники «Голосу» та пар-
тії «Сила i честь» у межах статис-
тичної похибки; другий — до виб-
орів залишається ще 9 днів, тому 
все може змінитися; третій — це 
рейтинги різних соціологічних опи-
тувань і за деякими показниками 
вони суттєво відрізняються. Адже 
ми перевірили, що «Соцiальний 
монiторинг», КМІС і «Рейтинг» 
вказують на те, що показники пар-
тій коливаються у своїх цифрах і 
відрізняються від досліджень. Ну 
і, врешті, кожен п’ятий українець і 
досі не визначився, за кого ж від-
дасть свій голос 21 липня. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Не падай, «Голос»!
Про що говорять соціологічні 
дослідження за дев’ять днів 
до виборів

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Уже наступні парламентські ви-
бори проходитимуть за новим зако-
нодавством. Учора із 17-го разу пар-
ламентарiї змогли проголосувати 
за новий Виборчий кодекс. Щора-
зу, коли Андрій Парубій ставив до-
кумент на голосування, не виста-
чало кількох голосів і лише із 17-
ї спроби таки вдалося отримати їх 
230. Цікаво, що закон набуде чин-
ностi лише з 2023 року. Ухвалений 
документ поєднує п’ять чинних за-
конів: «Про вибори народних депу-
татів України», «Про вибори прези-
дента України», «Про місцеві вибо-
ри», «Про Центральну виборчу ко-
місію» і «Про Державний реєстр 
виборців». 
 Кодекс складається з трьох книг: 
загальна частина, загальнонаціо-
нальні вибори та місцеві ви бори. 
Прохідний бар’єр у парламент за-
лишається на рівні п’яти вiдсоткiв. 
Але що цікаво: у фінальній версії 
документа на сайті Ради вказано 
цифру у чотири вiдсотки. Закон 
визначає порядок адміністрування 
виборчих процесів, порядок реєст-
рації виборців, ведення питань фі-
нансового та матеріально-технічно-
го забезпечення виборів, інформа-
ційного забезпечення та передвиб-
орчої агітації, а також підготовки, 
проведення голосування та підра-
хунку голосів.
 Найрезонанснiшою є частина ко-
дексу про вибори до Ради, яка пере-
дбачає систему з відкритими спис-
ками. Передбачається, що в Ук-

раїні буде 27 виборчих округів, які 
переважно збігаються з областями 
України. Кримський округ приєд-
нають до Херсонського, Київ буде 
поділено на два округи, окремий 
буде в місті Дніпро.
 Нагадаємо, у першому читан-
ні проект Виборчого кодексу Рада 
підтримала ще в листопаді 2017 
року.
 Проте не лише новий кодекс 
прийняли депутати. Верховна Рада 
України ухвалила в першому чи-
танні й у цілому закон про хіміч-
ну кастрацію. За це рішення прого-
лосувало 247 народних депутатів. 
Законом посилюється відповідаль-
ність за зґвалтування та розбещен-

ня неповнолітніх осіб через внесен-
ня змін до Кримінального кодексу 
України. У ККУ запроваджується 
нова стаття — примусова хімічна 
кастрація. Відповідно до цієї стат-
ті, покарання у вигляді примусової 
хімічної кастрації полягає в при-
мусовому введенні засудженому 
антиандрогенних препаратів, які 
складаються з хімічних речовин, 
що мають на меті зменшити лібідо 
та сексуальну активність. Передба-
чено, що примусову хімічну каст-
рацію не застосовують до осіб, що 
вчинили злочини у віці до 18 років, 
і до осіб у віці понад 65 років. Закон 
набирає чинності з дня, наступного 
після його опублікування. ■

ПАРЛАМЕНТ

Кінець каденції, початок кастрації
Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс iз відкритими списками 
та без «мажоритарки»

■

Найактивніший поборник кастрації — Олег Ляшко.
Фото з сайта ukrinform.com/

❙
❙
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У Франції запровадять екологічний 
податок на авіаквитки
 Уряд Франції з наступного року братиме екологіч-
ний податок на авіаквитки, який становитиме від 1,5 до 
18 євро, повідомила міністр транспорту Елізабет Борн. 
Податок запроваджується на всі рейси, як внутрішні, так 
і зарубіжні, за винятком рейсів на Корсику, французькі 
заморські території та пересадковi. Розмір податку за-
лежить від напрямку та класу в салоні літака. За поль-
оти з Франції до будь-якої країни Євросоюзу в економ-
класі він становить 1,5 євро за кожен квиток, у бізне-
скласі — 9 євро. Найбільший податок доведеться за-
платити за польоти бізнескласом за межі ЄС — 18 євро. 
Уряд розраховує, що завдяки додатковому податку бюд-
жет країни поповнюватиметься щороку на 182 млн євро. 
Ці гроші інвестуватимуть у більш екологічну транспорт-
ну інфраструктуру, зокрема й залізничну. Екологи приві-
тали новий податок, авіакомпанії гостро запротестували, 
оскільки вони і так вкладають велетенські кошти у змен-
шення шкідливих викидів в атмосферу. Деякі авіаком-
панії можуть опинитися на межі банкрутства. 

У Росії побільшало політв’язнів
 У РФ нині принаймні вдвічі більше політичних 
в’язнів, ніж у Радянському Союзі. Про це заявив в ООН 
російський політичний і громадський діяч, публіцист 
Володимир Кара-Мурза. Подібні дані вже кілька років 
передають міжнародні організації, котрі стежать за до-
триманням прав людини. В одному зі звітів правоза-
хисної організації Human Rights Watch є твердження, 
що за зростання випадків порушення конституційних 
свобод i репресії проти опозиції відповідає Путін. За 
словами Кара-Мурзи, за останні чотири роки кiлькiсть 
політв’язнів у Росії збільшилась ушестеро. Також він на-
гадав про активістів російської антипутінської опозиції 
та громадян України, ув’язнених у російських колоніях і 
тюрмах. ■

СТИХІЯ

Відпочинок 
до смертi
Унаслідок шторму в Греції 
шестеро осіб загинуло 
та більше ста отримало 
поранення
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Шість туристів загинули внаслідок 
шторму на півночі Греції ввечері 10 лип-
ня. Штормовий вітер, сильні зливи та 
сильний град накрили популярний серед 
туристів півострів Халкідіки поблизу міс-
та Салоніки.
 Літнє подружжя з Чехії вiддало Бого-
вi душу, коли сильний вітер перекинув їх-
ній будинок-автопричеп. На росіянина та 
його маленького сина впало дерево біля го-
телю в курортному містечку Потідея. Гро-
мадянка Румунії та її восьмирічний син 
загинули під зірваним вітром дахом рес-
торану в містечку Неа Плагія. Грецьке ви-
дання Ekathimerini повідомляє, що в біль-
шості з понад сотні постраждалих вияви-
ли переломи кінцівок.
 У регіоні оголошено надзвичайну ситуа-
цію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служ-
би цивільного захисту на півночі Греції, 
назвав те, що сталося, «безпрецедентним 
явищем», цитує Бі-Бі-Сі. «Вперше у моїй 
25-річній кар’єрі я пережив щось подібне, 
— зазначив Атансіос Калцас, директор ме-
дичного центру Неа Муданія, який надавав 
допомогу багатьом пораненим. — Це було 
настільки раптово...». 
 Свідок, процитований грецьким де-
ржавним телеканалом ERT, повідомив, що 
несподiваний шторм тривав лише близько 
20 хвилин. Вiн стався після періоду дуже 
спекотної погоди в Греції з температурами, 
які зростали до 37 градусів Цельсія впро-
довж останніх двох днів. Ураганний ві-
тер валив дерева, перекидав автомобілі та 
пошко джував будівлі.
 Грецький міністр цивільного захис-
ту Міхаліс Хрисохоідіс відвідав регіон 
стихійного лиха. На місці негоди працю-
ють щонайменше 140 рятувальників. Міс-
цева влада регіону Халкідіки вже оголоси-
ла надзвичайний стан. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора сталася гігантська пожежа 
на станції високого тиску на території 
Північної ТЕЦ у Митищах. За даними 
МНС РФ, повідомлення про загоряння 
надійшло до відомства об 11:25 за міс-
цевим часом. У перших інформаціях 
російських ЗМІ iшлося, що палає тор-
говельний центр «Іюнь», але невдовзі 
з’ясували, що пожежа лютує на тери-
торії електростанції.
 У перші хвилини на гасінні  полум’я 
працювали 78 пожежників і рятуваль-
ників та 24 одиниці техніки. Невдовзі 
їм на підмогу прибув спецпотяг та авіа-
ція. Втім пожежникам не вдавалося 
підібратися до вогню, настільки силь-
ним він був. У небо здіймалися 50-мет-
рові язики полум’я, якi було видно в 
усіх районах Москви. 
 Намагалися насамперед не допусти-
ти поширення вогню на сусідній жит-
ловий район, передусім гуртожиток, 

газову заправку та згаданий торговель-
ний центр. Але вогонь таки поглинув і 
гуртожиток. 
 Губернатор Московської області 
взяв ситуацію в Митищах під особис-
тий контроль. «На місце виїхали всі не-
обхідні оперативні служби», — напи-
сав він у своєму телеграм-каналі. 
 У пожежі на ТЕЦ-27 постраждали 
восьмеро осіб, повідомило РІА «Ново-
сті» з посиланням на екстрені служби. 
Через це закрили рух з 1-го кіломет-
ра Осташківського шосе до ТЦ «Іюнь». 
Міненерго у зв’язку з пожежею ТЕЦ 
у Митищах знизило потужність до 
нуля. 
 Житлові будинки розташованi 
лише за 500 метрів від епіцентру по-
жежі, тому вирішували питання про 
евакуацію населення. Утiм міський 
голова Митищ Віктор Азаров повідо-
мив, що пожежа на ТЕЦ локалізована: 
вдалося погасити факел, про який пові-
домляли ЗМІ. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Канцлер ФРН Ангела Мер-
кель втретє за останній місяць 
зазнала нападу тремтіння на 
публіцi. Цього разу їй стало 
зле під час зустрічі з прем’єр-
міністром Фінляндії Антті 
Рінне 10 липня в Берліні, пові-
домляє «Радіо «Свобода».
 Два тижні тому подібний 
випадок стався на прийомі у 
президента Німеччини Фран-
ка-Вальтера Штайнмаєра. 
Поки той виголошував офіцій-
ну промову, стало помітно, як 
канцлер намагається вгамува-
ти потужний напад, який три-
вав близько двох хвилин.
 А перша «трясучка» з гла-
вою уряду ФРН сталася перед 
телекамерами 18 червня, коли 
вона приймала президента Ук-
раїни Володимира Зеленсько-
го. Під час виконання гімнів 
Меркель сильно затремтіла. 
Ніхто не наважився тодi при-
йти їй на допомогу, ймовірно, 
з остраху порушити протокол. 
 Представники Кабміну в 
обох випадках заявили, що 
нiчого страшного зі здоров’ям 
канцлера не відбувається, вис-
ловлювали здогадки, що при-
чиною тремтіння може бути 

перевтома, стрес чи проблеми 
зі здоров’ям. 
 Після останнього випадку 
Меркель особисто відкинула 
занепокоєння з приводу інци-
денту: «Я в порядку». І дода-
ла, що здатна виконувати свої 
обов’язки. Меркель повідоми-
ла, що після першого випадку, 
коли її трусило на публіці, — 
на зустрічі з президентом Ук-
раїни Володимиром Зеленсь-
ким — «працює над тим, що 
сталося». Сказала, що страж-
дає від зневоднення і почу-
вається краще після вживан-
ня води. «Цей процес явно ще 
не закінчений, але є прогрес, і 
я повинна жити з цим деякий 
час. Але я дуже добре почуваю-
ся і вам не потрібно турбувати-
ся. Думаю, так само, як це ста-
лося одного дня, так само одно-
го дня воно зникне», — додала 

Меркель. 64-річна канцлер Ні-
меччини, яка займає посаду з 
2005 року, не уточнила, яке лі-
кування проходить. Меркель, 
на думку багатьох міжнарод-
них аналітиків, є найвпли-

вовішим лідером Європейсь-
кого Союзу і найвпливовішою 
жінкою у світі. Вона заявила, 
що піде з великої політики на-
прикінці свого терміну на по-
саді канцлера в 2021 році. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Уряд Великої Британії під-
твердив, що іранцi «намагали-
ся затримати» нафтовий тан-
кер країни в Ормузькій прото-
ці. Про це йдеться в офіційній 
заяві, оприлюдненій 11 лип-
ня. «Усупереч міжнародному 
праву іранськi кораблі нама-
галися затримати комерцій-
не судно British Heritage під 
час проходу Ормузькою про-
токою», — йдеться в заяві.
 Згідно з повідомленням, 
корабель Військово-морських 
сил Montrose змушений був 
«стати між іранськими кораб-
лями та British Heritage та оз-
вучити застереження суднам-
агресорам, які відтак розвер-
нулися». «Ми стурбовані 
цими діями та продовжує-
мо закликати іранську владу 
знизити напругу в регіоні», — 
повідомляє уряд Об’єднаного 
Королівства. Натомість кор-
пус «Вартові ісламської рево-
люції» Ірану заперечує спробу 
зупинити британський танкер 
— таке повідомлення опри-

люднило 11 липня пов’язане 
з іранським урядом агентство 
Fars.
 Ще 4 липня британські 
морські піхотинці висадили-
ся на супертанкер Grace1 біля 
берегів Гібралтару (британсь-
кої заморської території) і за-
явили про його арешт за пі-
дозрою в перевезенні ірансь-
кої нафти до Сирії всупереч 
санкціям Євросоюзу. Іран за-
жадав негайного звільнен-
ня нафтового танкера. 5 лип-
ня один iз керівників корпусу 
«Вартових ісламської револю-
ції» заявив, що Іран має захо-
пити у відповідь британський 
танкер. Міністр закордонних 
справ Ірану Мохаммад Джа-

вад Заріф назвав затримання 
судна «піратством» і «небез-
печним прецедентом».
 Гібралтар отримав дозвіл 
від свого Верховного суду за-
тримати танкер на 14 днів.
 Речник Центрального ко-

мандування Збройних сил 
США Білл Урбан заявив, що 
Пентагон поінформований про 
цей інцидент, і додав: «Загро-
зи міжнародній свободі наві-
гації вимагають міжнародно-
го рішення». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Чорний дим і факел до небес
Велика пожежа в підмосковних Митищах

■

Митищинську пожежу бачила вся Москва.❙

ОВВА!

Тремтiння найвпливовiшої
Ангела Меркель, попри третій прояв тремтіння пiд час 
державних заходiв, стверджує: «Я в порядку»

■

КОНФЛІКТ

Морські бої без правил
Британія підтвердила, що іранські кораблі спробували 
захопити її танкер

■

Якби не бойовий фрегат, британському танкеру з іранськими 
«піратами» довелося б непереливки.

❙
❙

Тремтіння канцлерки Меркель спостерігали не лише 
на міжнародних зустрічах, а й під час недавнього спільного 
публічного виступу з президентом ФРН Штайнмаєром.

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10 «Сімейні мелодрами»

14.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія 

«Свати-6»

22.45 «Гроші-2019»

00.00 Комедія «Блондинка в 

ефірі»

01.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

03.30 «Школа лікаря 
Комаровського. 
Невідкладна допомога»

03.55 «Орел і решка. 
Морський сезон-2»

04.55, 5.00 Top Shop
05.25, 0.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 2.15 

«Стосується кожного»
11.20, 12.25 Х/ф 

«Фантастичне 
кохання і де його 
знайти»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Розлучення по-

французськи»
15.40 «Жди мене. Україна»
20.00, 4.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

22.10 «Слов’янський базар 
у Вітебську-2019» 
Прем’єра

03.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

04.15 Контролер

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10 Х/ф «Син дракона»

11.50 Х/ф «Дивергент»

14.50 Х/ф «Інсургент»

17.00 Аферисти

21.00 Х/ф «Останні лицарі»

23.20 Х/ф «Мисливці за 

розумом»

01.20 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.30 Громадянська оборона

06.20 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10, 13.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.30 Х/ф «Штурм 

Білого дому»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Більше ніж правда

21.30 Свобода слова

23.55 Х/ф «Нічна бригада»

01.50 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 23.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15 #Група  продовженого 

дна

00.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Кендзьор

НТН

05.00 Top Shop

06.00, 2.45 «Випадковий 

свідок»

06.25 Х/ф «Кін-дза-дза!»

09.00 Х/ф «Папуга, що 

говорить на ідиш»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.30, 3.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Грозовий перевал. 

Художній фільм 

11.15 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.30 Цікаво. com 

12.55 ВУКРАЇНІ 

13.35 Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею. 

Документальна 

програма 

14.30 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Фольк-music 

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.45 Вікно в Америку

19.05 19-річний командир. 

Документальна 

програма

19.15 Митрофанови. 

Документальна 

програма

19.30 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста 

Документальний серіал 

20.15 Замки Британії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

21.00 UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі. 

Спецпроект

21.25 СЕНСІЗ. Фільм 

Нарімана Алієва

21.40 Повернутись зі 

світанком. Фільм 

Нарімана Алієва

21.55 Тебе кохаю. Фільм 

Нарімана Алієва

22.15 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.20 Сильна доля 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема Дня

23.45 Вікно в Америку

00.05 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Разом 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»

10.15 МастерШеф

13.45 Ультиматум

15.45, 18.00 Х/ф «З 9 до 5»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.45 Х/ф «Ділова жінка»
21.00 Т/с «Пограбування по-

жіночому»

22.45 Т/с «Щасливий квиток»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.50 «ДжеДАІ»

10.35 Т/с «Опер за викликом-

2»

14.35 Х/ф «Гра смерті»
16.20 Х/ф «Поза законом»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

3»

21.35 Т/с «Касл-3»

23.10 Х/ф «Кіборг X»
01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

20.40, 1.45, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» — «ЦСКА» 

(С). Контрольна гра

10.10 «Ювентус» — 

«Удінезе». ЧІ

12.00 «Янг Бойз» — «МЮ. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

16.00, 20.05, 20.55, 1.10 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

16.25 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.15 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.30 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

23.20 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.55 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

03.55 «Сампдорія» — 

«Удінезе». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

07.50, 12.40, 19.35, 21.35, 

23.35, 1.35, 3.35, 5.35 

Топ-матч

08.00, 12.05, 12.55, 17.10 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.25 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.15 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.30 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.20 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

17.45 «Аталанта» — 

«Мілан». ЧІ

19.45 «Шахтар» — «ЦСКА» 

(С). Контрольна гра

21.45 «Ювентус» — 

«Удінезе». ЧІ

23.45 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

01.45 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті. 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.45 «Янг Бойз» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 13.55 Правда життя

09.15, 17.00 Шалена подорож

10.55 Місця сили

11.45 Cкептик

12.45, 0.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 За лаштунками

16.00 Мегамисливці

17.55 Дика природа Африки

18.50, 20.45 Їжа богів

19.50, 1.50 Містична Україна

21.45 Дикі і озброєні

22.45 Невідома Австралія

02.40 Код доступу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.25 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.25 Х/ф «Остін Пауерс: 
Міжнародна людина-
загадка»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 Т/с «Доктор Хто»

20.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 Х/ф «Супер Майк»
01.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Пташиний ульот»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Останній москаль»

22.00 Одного разу в Одесі

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35, 21.30 «Зворотний 

відлік»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Іспанії»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.20 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Йосип з Назарета»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.25 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

00.00 Телепродаж Тюсо

02.55 Спільно

03.25 Схеми. Корупція в 

деталях

04.05 Розсекречена історія

05.30 «Подорож відкритим 

космосом»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10 «Сімейні мелодрами»

14.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія «Свати-

6»

22.50, 23.45, 0.40 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.35 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.30, 0.25 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»
11.00 Т/с «Голос янгола»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.35 «Правила виживання»
15.45, 16.40 «Речдок»
18.00, 2.15 «Стосується 

кожного»
20.00, 4.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

22.10 «Слов’янський базар у 
Вітебську-2019»

03.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.00 Зоряний шлях

11.20, 2.15 Реальна містика

12.30, 23.30, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

05.20 Абзац

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 Шоу Оля

08.50 Хто зверху?

10.40 Дешево та сердито

12.20 Заробітчани

17.10 Кохання на виживання

19.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»

23.10 Х/ф «Містер Магу»

01.00 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.05 Більше ніж правда

11.00 Т/с «Майор і магія»

12.00, 13.25 Х/ф «Секретні 
агенти»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.25 Х/ф «Спадок 
Борна»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.30 Свобода слова

00.00 Т/с «Невиправні»

01.55 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Про військо

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15, 1.15, 5.15 Машина часу

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.55 Х/ф «Із житія Остапа 

Вишні»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без строку 

давнини»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 3.35 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.25 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Неповторна природа 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Вруміз. Мультфільм 
08.00 Новини 
08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
09.00 Новини 
09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
10.00 Грозовий перевал. 

Художній фільм 
11.15 Морська кухня. 

Документальний серіал 
12.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

12.30 Цікаво. com реслінг, 
роботи

13.00 ВУКРАЇНІ 
13.35 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 
Шаповала. Версія 2. 
Борис Антоненко-
Давидович 

14.40 Час поезії. Євген 
Плужник

15.05 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.35 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Віктор Павлік. Концерт 
Unplugged 

17.25 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.45 Дружина. 5 випадкових 

історій жінок в армії. 
«Валькірія»

18.50 Дружина. 5 випадкових 
історій жінок в 
армії. Історія Марії 
Берлінської

18.55 Війна. Історії початку 
19.20 Час поезії. Павло 

Тичина 
19.50 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 
20.15 Замки Британії. 

Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

21.00 UA.КУЛЬТУРА 
на Одеському 
кінофестивалі. 
Спецпроект

21.25 У Манчестері йшов  
дощ. Фільм Антоніо 
Лукича

21.55 Сильна доля 
22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини 
23.25 Тема Дня
23.50 ВУКРАЇНІ
00.20 Своя земля. 

Документальний цикл 
01.25 Світ навколо
01.45 Пліч-о-пліч
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Світло 
03.30 Війна і мир 
04.10 Разом 
04.35 По обіді-шоу 
05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал
 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
10.15 МастерШеф
14.10 Ультиматум
16.20, 18.00 Х/ф «Ділова 

жінка»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.10 Х/ф «Палкі втікачки»
21.00 Т/с «Пограбування по-

жіночому»
22.45 Т/с «Щасливий квиток»
00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Солдат Джейн»
15.25 Х/ф «Вціліла»
19.25 Т/с «Опер 

за викликом-3»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.15, 1.10, 3.20, 
5.20 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» 
— «Тоттенгем». 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

08.10 «Шахтар» 
— «Юрдінген». 
Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Дженоа» — 
«Ювентус». ЧІ

12.00 «МЮ» — «Валенсія». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 
«Маріуполь». ЧУ

15.55, 19.50, 20.20, 0.35 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

16.20 «Ліверпуль» — 
«Баварія». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

18.05 «Ліон» — 
«Барселона». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

20.45 «Атлетіко» — 
«Ювентус». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

22.45 «Шальке» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.30 «Десна» — «Динамо». 
ЧУ

03.30 «К’єво» — 
«Фіорентина». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — «Карпати». 
ЧУ

07.50, 12.30, 17.25, 19.35, 
21.35, 23.35, 1.35, 3.35, 
5.35 Топ-матч

08.00, 12.05, 12.45, 16.50 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

08.25 «Ліверпуль» — 
«Баварія». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

10.15 «Ліон» — 
«Барселона». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

13.10 «Атлетіко» — 
«Ювентус. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.00 «Шальке» — «Ман. 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

17.45 «Фіорентина» 
— «Інтер». ЧІ

19.45 «Шахтар» — 
«Юрдінген. Контрольна 
гра

21.45 «Дженоа» — 
«Ювентус». ЧІ

23.45 «Шахтар» — 
«Маріуполь». ЧУ

01.45 «Ман Сіті» — 
«Тоттенгем. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «МЮ» — «Валенсія». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.55, 14.00, 2.40 Правда 

життя
09.05, 18.00 Дика природа 

Африки
10.05, 17.05, 5.10 Шалена 

подорож
11.00 Україна: забута історія
11.50 Cкептик
12.50, 0.40 Речовий доказ
15.10, 23.40 За лаштунками
16.05 Дикі і озброєні
19.00, 20.45 Їжа богів
19.50, 1.50 Містична Україна
21.45 Мегамисливці
22.45 Невідома Австралія

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

01.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок
10.10 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Одного 

разу в Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль»
16.00 4 весілля
18.00, 0.30 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.40, 23.05, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 «Зворотний відлік»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Іспанії»

13.10 Країна на смак

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 Бюджетники

15.45 #ВУКРАЇНІ

16.15 «Морська кухня»

17.30 Разом

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 23.35, 2.25 UA:Спорт

22.20 Наші гроші

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 Перша шпальта

04.05 По обіді шоу

05.30 «Подорож відкритим 

космосом»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЛИПНЯ 2019
16 липня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 313 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 413 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 115 грн. 55 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на серпень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на серпень можна 
до 18 липня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10 «Сімейні мелодрами»

14.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.50 Комедія 

«Свати-6»

22.45, 23.40, 0.35 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.30 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.30, 0.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

11.00 Т/с «Голос янгола»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.40 «Правила виживання»

15.45, 16.40 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

22.10 «Слов’янський базар у 

Вітебську-2019»

02.55 Т/с «Здрастуй, мамо!»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях

11.20, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.20 Шоу Оля

08.10 Хто зверху?

10.10 Дешево та сердито

12.10 Заробітчани

17.00 Кохання на виживання

19.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Конан-варвар»

23.10 Х/ф «Запит у друзі»

01.00 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.35, 22.55 Т/с «Майор і 

магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Х/ф «Прем’єр-

міністр»

16.30 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу 

вірити»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес»

01.55 Т/с «Невиправні»

02.35 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 1.10 

Погода на курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.25 Енергобезпека

18.20, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15 #Група продовженого 

дна

00.10 Док. Фільм

01.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.35 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Іподром»
10.50 Т/с «Той, що читає 

думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.30, 3.15 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

19.30 Т/с «Смерть у раю»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.15 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.30 Погляд зсередини 

13.00 ВУКРАЇНІ 

13.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Єжи 

Гедройц. Магічна сила 

Слова. Документальна 

програма

14.35 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці

17.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Зустріч епох. Вівальді 

– Гайдн

20.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.15 Замки Британії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

21.00 UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі. 

Спецпроект

21.25 СИН. Фільм Філіпа 

Сотніченка

21.40 Знеболювальне. Фільм 

Валерії Сочивець

21.55 Кров. Фільм Валерії 

Сочивець 

22.10 Сильна доля 

23.00 Новини

23.25 Тема Дня

23.50 ВУКРАЇНІ

00.15 Своя земля. 

Документальний цикл 

01.25 Світ навколо

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Разом 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»

10.20 МастерШеф

14.10 Ультиматум

16.25, 18.00 Х/ф «Палкі 
втікачки»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.35 Х/ф «27 весіль»
21.00 Т/с «Пограбування по-

жіночому»

22.45 Т/с «Щасливий квиток»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Горець-2»
15.20 Х/ф «Горець-3»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

3»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.40 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — «Аяк». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» 

— «Копенгаген». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

12.00 «МЮ» — «Ювентус. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

15.55, 20.10, 1.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.35 «Реал» — «Аяк». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.25 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.45 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

22.45 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.05 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

03.55 «Аталанта» — «Рома». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

07.50, 12.50, 21.35, 23.35, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

08.00, 12.20, 13.00, 18.05 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.40 «Реал» — «Аякс». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.30 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.40 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.30 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.50 Журнал Ліги Чемпіонів

19.45 «Шахтар» 

— «Копенгаген. 

Контрольна гра

21.45 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

23.45 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

01.45 «Тоттенгем» — «Аяк». 

? фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

03.45 «МЮ» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05 Правда життя

09.15, 17.55 Дика природа 

Африки

10.15, 17.05, 5.10 Шалена 

подорож

11.05 Україна: забута історія

11.55 Cкептик

12.55, 0.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Як працюють 

міста

16.05, 21.45 Мегамисливці

18.55, 20.45 Їжа богів

19.50, 1.50 Містична Україна

22.45 Невідома Австралія

02.40 Легендарні замки 

Закарпаття

03.25 1377 спалених заживо

04.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Марко-Макако»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Одного 

разу в Одесі

15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль»

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.40, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Мексики»

13.10 Енеїда

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 Країна на смак

16.15 «Морська кухня»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 2.25 UA:Спорт

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром повтор

22.50 «Боротьба за 

виживання»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.00 Своя земля

04.30 Букоголіки

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.10 «Сімейні мелодрами»

14.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні 

матеріали-2019»

20.30 «Чистоnews-2019»

20.40, 21.35 Комедія 

«Свати-6»

22.30 «Право на владу-2019»

00.55 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

01.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.30, 0.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

11.00 Т/с «Голос янгола»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.40 «Правила виживання»

15.45, 16.40 «Речдок»

18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

22.10 «Слов’янський базар у 

Вітебську-2019»

02.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.20 Абзац

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 Шоу Оля

08.50 Хто зверху?

10.40 Дешево та сердито

14.00 Заробітчани

17.00 Кохання на виживання

19.00 Варьяти

21.00 Х/ф «Король Артур»

23.50 Х/ф «Останні лицарі»

02.00 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.15 Секретний фронт

11.50 Т/с «Майор і магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу 

вірити»

16.20 Х/ф «Секретні 

агенти»

18.45, 20.50 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.10 Т/с «Пес»

22.30 Нові лідери-2. Прем’єра

00.15 Т/с «Невиправні»

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 23.15, 1.15, 5.35 

Машина часу

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

07.00 Х/ф «Тихі береги»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «У квадраті 45»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.15 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.15 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.30 Погляд зсередини 

13.00 ВУКРАЇНІ 

13.35 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

14.30 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці

17.25 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.45 Монгол. Історія 

снайпера. 

Документальна 

програма

19.05 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 

19.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.15 Замки Британії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

21.00 UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі. 

Спецпроект

21.25 Благодать. Фільм 

Жанни Озірної

21.45 Як дивитися кіно 

22.15 Гарні часи. Художній 

фільм 

23.50 Новини 

00.20 Своя земля. 

Документальний цикл 

01.10 UA.МУЗИКА. Кліпи

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.05 Разом 

04.35 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

кументальний серіал

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»

11.00 МастерШеф

14.05 Ультиматум

16.20, 18.00 Х/ф «27 
весіль»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.05 Х/ф «Одружуся з 
першою-ліпшою»

21.00 Т/с «Пограбування по-

жіночому»

22.45 Т/с «Щасливий квиток»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.50 Х/ф «Вцілілий»
15.40 Х/ф «Вхідний»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

3»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.40, 1.10, 3.20, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Тоттенгем. 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» 

— «Пролетер». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

15.55, 20.05, 0.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.30 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.20 «Ман Сіті» — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.45 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

22.45 «Барселона» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.30 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

03.30 «Парма» — «СПАЛ». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

07.50, 12.50, 19.40, 21.35, 

23.35, 1.35, 3.35, 5.35 

Топ-матч

08.00, 12.15, 13.00, 17.15 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.35 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.25 «Ман Сіті» — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.35 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.25 «Барселона» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.50 «Рома» — «К’єво». ЧІ

19.45 «Шахтар» — 

«Пролетер. Контрольна 

гра

21.45 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

23.45 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

01.45 «Аякс» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.45 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 14.10 Правда життя

09.20, 18.05, 4.25 Дика 

природа Африки

10.20, 17.15, 5.15 Шалена 

подорож

11.10 Україна: забута історія

12.00 Cкептик

13.00, 0.40 Речовий доказ

15.15, 23.40 Як працюють 

міста

16.15, 21.45 Мегамисливці

19.05, 20.50 Їжа богів

20.00, 1.50 Містична Україна

22.45 Невідома Австралія

02.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.15 «Вірю не вірю»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

10.10 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Одного 

разу в Одесі

15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль»

16.00 4 весілля

18.00 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.40, 23.05, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Мексики»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 Енеїда

16.15 «Морська кухня»

17.30 Перший на селі

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 23.35, 2.25 UA:Спорт

22.20 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 Разом

04.05 52 вікенди

04.30 #ВУКРАЇНІ

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.10 «Сімейні мелодрами»

14.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

18.30 «Українські сенсації-

2019»

20.20 «Де-мократія?»

20.30, 23.15 «Ліга сміху»

01.50 «Київ вечірній»

05.15 «Концерт тіни кароль. 

На біс»

ІНТЕР

05.30, 22.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

11.00 Т/с «Голос янгола»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.35 «Правила виживання»

15.40, 16.40, 0.10, 1.05 

«Речдок»

18.00, 2.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 5.00 Зоряний шлях

10.30 Т/с «Рік собаки»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 Головна тема. Вибір

22.00 Опозиція

01.00, 2.15 Х/ф «Волошки 

для Василини»

01.45 Телемагазин

03.30 Х/ф «Жила-була 

любов»

НОВИЙ КАНАЛ

04.00, 2.40 Служба розшуку 

дітей

04.05, 2.45 Зона ночі

04.30 Абзац

06.05, 7.00 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.05 Шоу Оля

08.00 Хто зверху?

09.50 Кохання на виживання

15.30 Х/ф «Острів надії»

19.00 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»

20.50 Х/ф «Бандитки»

22.40 Х/ф «Відьми з 

Сугаррамурді»

00.50 Т/с «Клініка»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі

11.00, 13.20, 16.50, 23.55 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 23.30, 2.15 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45 Факти. Вечір

20.10, 21.50 Дизель шоу

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30, 1.15 Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

17.10 Кендзьор

18.15, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 #Група продовженого 

дна

00.25 Винна карта

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.50 Х/ф «Вклонись до 
землі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Місто 
прийняло»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

01.35 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.20 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.10 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.40 Погляд зсередини 

13.00 ВУКРАЇНІ 

13.40 Сергій Параджанов. 

Документальний цикл 

«Сімдесятники»

14.30 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 

17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Зона відчудження-

Донбас. Документальна 

програма

19.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

19.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.15 Замки Британії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

21.00 UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі. 

Спецпроект

21.25 Екзарх. Фільм Надії 

Парфан

21.35 Новосілля. Фільм Надії 

Парфан

21.45 Сильна доля 

22.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.25 Тема Дня

00.15 ВУКРАЇНІ

01.45 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.05 Разом 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал

 

СТБ

06.45, 0.40 Т/с «Коли ми вдома»

07.45 Х/ф «Осінній 
марафон»

09.40 Т/с «Щасливий квиток»

18.00 Х/ф «Одружуся з 
першою-ліпшою»

19.50 Х/ф «Друзі по сексу»
22.00 Вікна-Новини

22.45 Х/ф «Столик №19»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.10 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Вуличний 
гонщик»

15.25 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

19.25 Х/ф «Кікбоксер»
21.20 Х/ф «Кікбоксер-2»
23.10 Х/ф «Кікбоксер-3»
01.00 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» 

— «Вольфсбергер». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

12.00 «Валенсія» — «МЮ. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Львів» — «Зоря». ЧУ

15.55 «Ренн» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

17.40 «Айнтрахт» — «Інтер». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

19.25, 21.50 «Шлях до Баку»

20.00 «Челсі» — «Динамо» 

(К). 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА 

22.45 «Наполі» — 

«Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

00.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА 

01.30, 3.35, 5.35 Топ-матч

01.45 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

03.45 «Емполі» — 

«Дженоа». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

07.50, 17.30, 19.35, 21.35, 

23.35, 1.35 Топ-матч

08.00 «Ренн» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.50 «Айнтрахт» — «Інтер». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.40, 14.05 «Шлях до Баку»

12.15 «Челсі» — «Динамо» 

(К). 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

14.45 «Наполі» — 

«Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.45 «Аталанта» — 

«Фіорентина». ЧІ

19.45 «Шахтар» 

— «Вольфсбергер. 

Контрольна гра

21.45 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

23.45 «Львів» — «Зоря». ЧУ

01.45 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль. Фінал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.55 «Валенсія» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 14.05 Правда життя

09.15, 4.40 Дика природа 

Африки

10.15, 17.10, 5.20 Шалена 

подорож

11.05 Україна: забута історія

11.55 Cкептик

12.55, 0.40 Речовий доказ

15.15, 23.40 Як працюють 

міста

16.15, 21.45 Мегамисливці

18.00, 22.40 Невідома 

Австралія

19.00, 20.45 Їжа богів

20.00, 1.50 Містична Україна

02.40 Жертви краси

03.25 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

04.10 Актори-фронтовики

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 17.00 Т/с «Доктор Хто»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Мисливці»
19.50 Х/ф «Гордість і 

упередження та 
зомбі»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.15 «Вірю не вірю»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Дивак»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Одного разу в 

Одесі

15.00 Т/с «Останній москаль»

16.30 М/ф «Леонардо: Місія 

Мона Ліза»

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Ріо»

23.00 Х/ф «Марлі та я»
02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Мексики»

13.10, 2.00 Сильна доля

14.30 «Аромати Колумбії»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Кухня По»

16.55 Схеми. Корупція в 

деталях

17.30 Перша шпальта

18.25 Спецефір. Вибори

19.55 Бюджетники

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.30 «Зворотний відлік»

22.55 «Зворотний відлік. 

Підсумки»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.50 «Аромати Іспанії»

03.15 По обіді шоу

04.05 Розсекречена історія

05.00 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 23.35, 0.35 «Світське 

життя-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.05, 12.25, 13.50, 

15.05 «Світ 

навиворіт-6»

16.30, 21.40 «Жіночий 

квартал»

18.30, 4.35 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.35 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.30 «Жди меня. Україна»

07.10 «Слово Предстоятеля»

07.20 Х/ф «Людина 
незвідки»

09.00 «Шесть соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

13.00 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

14.40, 1.55 Х/ф «Будьте 
моїм чоловіком»

16.30 Х/ф «Суєта суєт»
18.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Голос з минулого»

00.10 Х/ф «Це я»
03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.00 Зоряний шлях

09.20, 15.20 Т/с «У минулого 

в боргу»

17.10, 20.00 Т/с «Принцеса-

жаба»

22.00 Шоу Братів Шумахерів

00.00, 2.05 Х/ф «Два 

квитки до Венеції»

01.35 Телемагазин

02.25 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.00 М/с «Лунтик»

07.00, 8.05 Kids Time

07.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 М/с «Том і Джеррі»

08.10 Варьяти

14.10 М/ф «Монстри на 

канікулах»

16.00 Х/ф «Конан-варвар»

18.10 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Лев, Чаклунка та 

Чарівна шафа»

21.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Принц Каспіан»

00.00 Х/ф «Король Артур»

02.30 Т/с «Клініка»

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.50 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30 Дизель шоу

10.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.35 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Всесвітня 

війна Z»

21.30 Х/ф «Книга Ілая»

23.40 Х/ф «Інший світ»

01.50 Х/ф «Інший світ-3: 

Повстання ліканів»

03.20 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5 поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30, 16.10, 23.30, 2.40, 4.10 

Машина часу

13.45 Навчайся з нами

14.15 Сімейні зустрічі

15.20, 4.30 Акцент

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. Проект «Окупація»

23.15 Енергобезпека

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»

11.20 Х/ф «За два кроки 
від «Раю»

13.00 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

16.00 «Україна вражає»

17.00 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

21.15 Х/ф «Після 
прочитання спалити»

23.00 Х/ф «Чорне море»
01.15 «Реальні злочинці»

02.50 «Випадковий свідок»

03.50 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Цікаво. com 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

07.00 Новини 

07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Вруміз. Мультфільм 

08.45 UA.Музика. Кліпи

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.30 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

12.40 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

15.15 Енеїда 

17.10 Пісенний конкурс 

Євробачення 2019. 

Другий півфінал. 

Повтор 

19.15 Фільм-концерт 

SUPERNATION гурту 

Друга ріка

19.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.10 Життя і смерть у 

Гуцулії. Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.20 Замки Ірландіїї. 

Документальний серіал 

«Історія ірландських 

замків» 

22.05 Сильна доля 

23.00 Новини 

23.20 Вогонь Купала. 

Пісенно-музичне шоу 

з Будинку звукозапису 

Українського радіо

01.10 Гала-концерт Другого 

міжнародного 

фестивалю степу

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Пліч-о-пліч 

04.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Х/ф «Три плюс два»

09.00 Т/с «Пограбування по-

жіночому»

12.55 Т/с «Любити й вірити»

17.00 Х/ф «Дівчата»

19.00 Т/с «Щастя за 

договором»

22.55 Х/ф «Друзі по сексу»

01.10 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

21.00 «Закрита зона»

22.00 THE WEEK

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Герой у 

розшуку»

15.50 Х/ф «Обман»

17.40 Х/ф «Ворог мій»

19.45 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

21.40 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

23.10 Х/ф «Суддя Дредд 
3D»

01.00 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.10, 22.00, 0.35, 

3.30, 5.35 Топ-матч

06.10 «Динамо» (К) 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА 

08.10 «Шахтар» — 

«АПОЕЛ». Контрольна 

гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «СПАЛ» — «Ювентус». 

ЧІ

12.00 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ

15.55, 18.35 «Шлях до Баку»

16.45 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА 

19.25 «Ліга Європи. ONLINE»

22.45 «Зальцбург» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА 

00.45 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

02.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА 

03.45 «Емполі» — «К’єво». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

07.50, 13.05, 15.50, 21.30, 

23.35, 1.35, 3.35, 5.35 

Топ-матч

08.00, 10.40 «Шлях до Баку»

08.50 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

11.15 «Зальцбург» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.15 «Ліга Європи. ONLINE»

16.00 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

18.45 Огляд сезону. ЧІ

19.40 «Шахтар» — «АПОЕЛ. 

Контрольна гра

21.45 « СПАЛ» — 

«Ювентус». ЧІ

23.45 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ

01.45 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

03.45 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.25, 0.55 Містична Україна

08.15, 18.30 Брама часу

09.15 Речовий доказ

10.25 Як працюють міста

11.25 Народження Європи

14.00 Шалена подорож

15.45 Дика природа Африки

17.35 Невідома Австралія

21.15 Як спокусити націю

00.05 Їжа богів

01.50 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Мій маленький 

поні у кіно»

11.10 М/ф «Земля до початку 

часів 3: час великих 

дарів»

12.25 Х/ф «Мисливці»
14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

00.10 Х/ф «Кохання з 
першого погляду»

01.50 «Вірю не вірю»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

11.15 М/ф «Леонардо: Місія 

Мона Ліза»

12.50 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

14.00, 1.00 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Марлі та я»
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Одного 

разу в Одесі

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.50, 

2.05, 4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.40 Енеїда

11.40, 14.50 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина»

15.10 «Мальовничі села»

15.45 «Фестивалі планети»

16.15 «Браво, шеф!»

17.15 Разом

17.50 Спільно

18.20 Д/ф «Острови. 

Мальдівські острови: 

дивовижні підводні 

світи»

19.20 «Мегаполіси»

19.55 Розсекречена історія

21.25 «Світ дикої природи»

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Гарні часи»

01.10 «Неповторна природа»

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.20 «Аромати Іспанії»

04.35 Світло

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-9»

10.50, 12.15 Комедія 

«Двадцять сім весіль»

12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «ТСН 

спецвипуск»

13.15, 15.15 Комедія «Отже, 

війна»

15.40 Бойовик «Шпигунка»

19.30 «ТСН Вибір країни-

2019»

00.30 «Ліга сміху»

02.45 «Світ навиворіт-6»

ІНТЕР

05.30, 11.10 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

06.15 Х/ф «Оскар»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 12.10, 13.30, 16.00, 

18.00 Новини

10.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

12.20, 13.40 Х/ф 

«Джентльмени удачі»

14.15, 16.05, 18.05 Т/с «Лікар 

Фостер»

20.00 «Подробиці. Вибори»

23.00 Х/ф «Так не буває»

01.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 5.00 Зоряний шлях

08.00, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15 

Т/с «затемнення»

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні. Спецвипуск

17.15, 21.00, 23.15 Т/с «Від 

любові до ненависті»

23.45, 2.15 Т/с «Принцеса-

жаба»

01.45 Телемагазин

03.30 Х/ф «Сусіди по 

розлученню»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Зона ночі

05.00 Стендап шоу

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.10 М/ф «Монстри на 

канікулах»

09.00 Х/ф «Бандитки»
10.50 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
13.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Лев, Чаклунка та 
Чарівна шафа»

15.50 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
Принц Каспіан»

18.50 Х/ф «Хроніки 
Нарнії: Підкорювач 
світанку»

21.00 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

23.40 Х/ф «Вінчестер: 
будинок, збудований 
привидами»

01.40 Т/с «Клініка»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Громадянська оборона

07.50, 9.00 Антизомбі. 

Дайджест

08.45, 15.45, 20.00 Факти-

Парламентські вибори-

2019 р. Спецвипуск

10.00, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.00, 16.00 Х/ф «Книга 
Ілая»

16.25 Х/ф «Всесвітня 
війна Z»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

21.10 Х/ф «Інший світ-5: 
Кровна помста»

22.55 Х/ф «Інший світ-4: 
Пробудження»

00.30 Х/ф «Інший світ»
02.35 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.30, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

11.40 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.35 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час: 

Підсумки Тижня з 

Анною Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док. Проект «Окупація»

23.15 Полігон

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Дезертир»
07.35 «Страх у твоєму домі»

11.15 Х/ф «Людина в 
зеленому кімоно»

12.35 Х/ф «Одиночне 
плавання»

14.30 Х/ф «Крик 
пораненого»

17.15 Х/ф «Після 
прочитання спалити»

19.00 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

22.05 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

00.55 Х/ф «Чорне море»
02.55 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Вруміз. Мультфільм 

08.45 UA.Музика. Кліпи

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.30 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста. 

Документальний серіал 

11.15 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

12.30 Пармський монастир. 

Художній фільм 

14.30 Острови. Карибські 

острови. Занурення 

з акулами. 

Документальний цикл

15.30 Острови. Унікальні 

Галапагоські острови. 

Південна Америка. 

Документальний цикл

16.25 Острови. 

Багамські острови. 

Таємничі печери і 

затонулі кораблі. 

Документальний цикл

17.25 Фольк-music 

18.15 Бюджетники 

18.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

19.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.30 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» 

21.00 Новини 

21.30 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» 

23.00 Новини 

23.30 Пісенний конкурс 

Євробачення 2019. 

Перший півфінал. 

Повтор

01.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Rockoko

01.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

01.55 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

02.40 Світло

03.30 Пліч-о-пліч 

04.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал

 

СТБ

06.00, 9.50 Хата на тата

07.50 Страва честі

18.00, 1.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

21.15 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»

23.10 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

08.00, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00 Телемарафон 

«Вибори-2019»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, вона і телевізор»

11.45 Х/ф «Вуличний 
гонщик»

13.15 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

15.00 Х/ф «Кікбоксер»
16.55 Х/ф «Кікбоксер-2»
18.30 Х/ф «Кікбоксер-3»
20.20 Х/ф «Коммандо»
22.10 Х/ф «Королі 

вулиць-2»
00.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.55, 18.00, 

20.10, 22.15 Топ-матч

06.10 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

08.10 «Мілан» — «Інтер». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

12.00 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

16.10 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

18.20 «Аякс» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.25 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА 

22.45 «Фіорентина» 

— «Інтер». ЧІ

00.30 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.20 «Десна» — «Львів». 
ЧУ

04.10 «Ювентус» — 
«Парма». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — «Львів». 
ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 
15.50, 17.50, 21.35, 
23.35, 1.35, 3.35, 5.35 
Топ-матч

08.00 «Аякс» — «Баварія». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00 «Шахтар» — 
«Карпати». ЧУ

12.00 «Наполі» — «Удінезе». 
ЧІ

14.00 «Реал» — «Аякс». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

16.00 «Динамо» (К) 
— «Ренн». Ліга Європи 
УЄФА

18.00 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
19.45 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 
фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.45 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

23.45 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

01.45 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

03.45 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 0.45 Містична Україна

08.20, 18.35 Брама часу

09.10 Речовий доказ

10.20 Як працюють міста

11.20 Як спокусити націю

14.10 Шалена подорож

15.50 Дика природа Африки

16.45 Невідома Австралія

21.15 Народження Європи

23.50 Їжа богів

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.25 М/ф «Земля до початку 

часів-3: час великих 

дарів»

10.45 Х/ф «Дорожня банда 
«4 лапи»

12.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

02.10 «Вірю не вірю»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

12.00 М/ф «Рок Дог»

13.30 Х/ф «Дивак»
15.15, 1.00 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Ріо»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Одного 

разу в Одесі

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 3.35, 5.00 

Новини

09.30, 1.55 Енеїда

10.35 Країна на смак

11.40, 13.40 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

12.20, 13.10 «Браво, шеф!»

14.00 «Тайська кухня»

15.10 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

17.10 Перший на селі

17.55 Д/ф «Дика Африка. 

Африка»

19.30, 21.30 «Зворотний 

відлік»

23.30 «Світ дикої природи»

00.35 «Фестивалі планети»

01.05 «Неповторна природа»

02.45 «Аромати Іспанії»

04.05 Розсекречена історія

05.30 «Цікаво. com»
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В одній iз найбідніших психлі-
карень України, що на Херсон-
щині, головний лікар заробив 
уже майже мільйон доларів на 
клінічних дослідженнях над 
безправними пацієнтами. За 
результатами останніх років, 
керівник Херсонської обласної 
психіатричної лікарні Паламар-
чук Павло Вікторович незмінно 
входить у ТОП-5 найбагатших 
лікарів регіону.
То на чому ж так добре «підняв-
ся» цей діяч закладу, де вже 30 
років не робиться ремонт, люди 
стогнуть від знущань медичного 
персоналу, а всі реформи Уля-
ни Супрун сприймають як осо-
бисту образу? Поки декларація 
головного лікаря Херсонської 
обласної психіатричної лікарні 
незмінно «радує» око доходом 
від підприємницької діяльності 
у 3-4 мільйони за кожен їм про-
житий рік, пацієнти цієї лікарні 
втомилися у безсиллі оббивати 
пороги всіх інстанцій. 
Не секрет, що людей змушують 
підписувати папери про те, що 
вони нібито добровільно йдуть 
на досліди в тому випадку, якщо 
пацієнт відмовляється сплачу-
вати благодійний внесок iз тієї 
причини, що вже досяг соціаль-
ного дна. Більше того, роз-
мір цього благодійного внеску 
(плюс незрозумілі доплати за 
таблетки, які також нібито ку-
пують для хворих) встановлює 
сама адміністрація Херсонської 
обласної психіатричної лікарні.
На руки за останні десять років 
жодна людина, що виходить зі 
стін цієї лікарні, не отримала ані 
жодного чека, ані жодного звіт-
ного документа, що підтвер джує 
правдивість слів лікарів. Чи й це 
вже є лікарська таємниця? 

Немає грошей — відправимо 
на експерименти
 Під надуманими привода-
ми з людей виманюють гроші, 
а якщо коштів не вистачає — 
змушують у добровільно-при-
мусовому порядку підписувати 
згоду на участь в експеримен-
тах на користь головного лікаря 
та декількох його «підручних». 
Але непотоплюваний головний 
лікар уже понад 20 років си-
дить на своєму місці, незважа-
ючи на те, що соціальні мережі 
завалені обуреними відгуками 
про «лікування» у стінах лікар-
ні, що більше нагадує звірства 
інквізиції. Ось лише деякі ви-
тяги з цілком виправданих від-
гуків, які кожна людина може 
переглянути на офіційному сай-
ті Medik.ua.net:
 «Годують дуже погано, вода 
та крупа. Добре, якщо ти жи-
тель Херсона, можеш привез-
ти поїсти, а якщо їхати дале-
ко? Собаки, що бігають по ву-
лицях, можуть хоч щось знай-
ти, а тут клітка. Гроші даєш 
лікарю, а на що — неясно. У 14-
му відділенні — це благодій-
ність, у 16-му відділенні — це 
нiбито на ліки. При цьому не-
має ні чеків, нічого. У наш час 
комп’ютеризації таке ... жах. 
Я їду туди, перегинаючись від 
тяжкості сумок: консерви, сало 
та все інше. Та візьміть пенсію 
місячну, тільки годуйте. Спіл-
кування лікаря з пацієнтом — 
практично нуль. Лікарі, як ру-
кавички, змінюються. Обійти 
цю лікарню в нашому випадку 
неможливо. Але я щоразу жа-
хаюсь, коли знову треба туди 
везти свого сина».
 «Ставлення як до собак, го-
дують як собак, змушують при-
бирати у палатах! (Повинен при-
бирати медперсонал, адже все 
оплачується). За відмову ляка-
ють «надзоркою»! З хворими 

практично не розмовляють чи 
не вислуховують, не вважають 
за людину!».
 «Якийсь кошмар! Працівни-
ки лікарні! Всі люди можуть пот-
рапити в таке місце! Ви б хотіли, 
що б iз вами та вашими рідними 
так поводилися?! У мене мама й 
брат просто тікають iз цієї лікар-
ні, дуже благають, що не хочуть 
повертатися туди».
 «Навіть у місцях позбавлен-
ня волі є час на прогулянки. У 
деяких в’язницях для злочин-
ців умови та медицина кращi. 
Некурящі змушені задихатися 
від сигаретного диму. Для ду-
шевнохворих, які й так страж-
дають, — антисанітарія, голод, 
безправ’я та приниження».

Найбагатший головний лікар
 Після таких коментарів не 
дивно, що спалахнув справжній 
скандал, коли в січні минулого 
року Павло Паламарчук очо-
лив список найбагатших голо-
вних лікарів Херсонської облас-
ті. Та дуже просто: не погребу-
вав укласти договір з іноземною 
фармацевтичною компанією на 
проведення клінічних дослід-
жень над пацієнтами. Безправ-
них рабів — хоч відбавляй, і з 
роками їх, на жаль, стає лише 
більше.
 Ось витяг зі звіту, зроблено-
го громадською організацією 
«В єднанні сила», у рамках ре-
алізації проекту «Громадська 
антикорупційна кампанія з пе-
ревірки декларацій керівників 
закладів охорони здоров’я Хер-
сонської області та м. Херсон», 
за фінансової підтримки Про-
грами розвитку ООН та МЗС 
Данії: «Антикорупційний моні-
торинг виявив, що багато голо-
вних лікарів основний дохід от-
римують не на своїх посадах, а 
від власної практики, дружин-
підприємців, гонорарів за вип-
робування медичних препа-
ратів та відсотків iз депозитiв 
(без урахування «подяки» від 
орендарів приміщень i пере-
можців на держтендерах)».
 Перше місце за рівнем ба-
гатства вже не перший рік пос-
піль незмінно утримує голо-
вний лікар Херсонської облас-
ної психіатричної лікарні Пала-
марчук Павло Вікторович. Уже 
в 2019 році він задекларував 238 
тисяч зарплати, пенсію у 128 ти-
сяч 880 гривень за рік та (увага!) 
три мільйони дев’ятсот двад-

цять одну тисячу від підприєм-
ницької діяльності.
 Херсонська газета «Новий 
день» оприлюднила факти про 
те, що декларант займається під-
приємницькою діяльністю по-
над 12 років, співпрацює з дуже 
популярною у херсонських го-
ловних лікарів компанією ТОВ 
«Квінтайлз України» з клініч-
них випробувань ліків на па-
цієнтах.
 Сім’я Паламарчуків має у 
своєму активі елітних автомо-
білів на три мільйони гривень, 
причому деякі з них в останніх 
деклараціях не вказані, щоб не 
бентежити розкішшю своєю зу-
божілий народ на Херсонщині. 
Якщо раніше Паламарчук смі-
ливо ділився в декларації відо-
мостями про те, що його сім’я 
володіє п’ятьма квартирами в 
Херсоні та області, загальною 
площею понад 300 кв. м, то в ос-
танніх деклараціях майна ста-
ло помітно менше, хоча дохід 
від бізнесу лише зріс. Чи вже 
не за кордон «намилився» голо-
вний мільйонер від психіатрії 
Херсонщини, вдосталь висмок-
тавши крові у своїх безправних 
рабів?

Правозахисниця Тетяна 
Макарова: «У Херсоні давно 
пора створити урядову 
комісію»
 — Психіатрія в Україні — 
це бізнес, настільки ж прибут-
ковий, як торгівля нафтою та 
газом, от тільки бізнесмени від 
психіатрії торгують людськими 
душами та заробляють мільйо-
ни, — розповіла правозахисни-
ця Тетяна Макарова, яка вже 
десять років співпрацює з Гро-
мадською комісією з прав лю-
дини (ГКПЛ). — Я вважаю, що 
по тому свавіллю, яке чиниться 
у Херсоні та області, давно пора 
створити урядову комісію. За-
раз подібна комісія працювати-
ме в Сумській області після звер-
нення по допомогу до ГКПЛ там-
тешніх пацієнтів.
 Я хочу порушити тему 
психіатрії глобально, тому 
розробила та написала програ-
му «Порятунок майбутнього ге-
нофонду України». З цих пи-
тань я зустрічалася з міністром 
соціальної політики Андрієм Ре-
вою, попросила Ігоря Луценка, 
депутата Верховної Ради, щоб 
він зробив запити по всіх містах 
України, щоб отримати уявлен-

ня про те, у скільки нам обхо-
диться психіатрія. За підписами 
керівників області прийшли від-
повіді про те, скільки в Україні 
психіатричних лікарень та бу-
динків-інтернатів, який у них 
бюджет, скільки міститься па-
цієнтів, в якій наявності персо-
нал. Якщо скласти це все у єди-
не ціле, виходить дев’ять міль-
ярдів гривень із бюджету Украї-
ни на рік! Ці гроші йдуть не на 
людей, вони «відмиваються» на 
темі психіатрії та розходяться 
по кишенях головних лікарів.
 Я захищаю інтереси людей, 
які потрапили до цієї репресив-
ної системи й не можуть вибра-
тися. Я вже вивільнила з лап 
психіатрії 60 осіб, й те, що роз-
повідають люди, просто шокує! 
 Можна сказати, що на Оде-
щині я зробила справжній пе-
реворот у психіатрії: людям зні-
мають недієздатність, яка свого 
часу неправомірно була вистав-
лена з корисливих міркувань 
психіатрів.
 Але в інших містах Украї-
ни поки що застій. Із сумсько-
го дитячого інтернату хлопці 
побачили мене, коли я висту-
пала по телебаченню, знайшли 
мої контактні дані на «Фейсбу-
ці», по дзвонили мені та благали 
про допомогу. Розповіли страш-
ну історію про те, як директор 
цієї установи по 18 років не ви-
пускає людей з інтернату, випи-
суючи папери про їх недієздат-
ність. Люди кажуть, що їхні 
пенсії забирають, застосовують 
до них неприпустимі заходи об-
меження свободи, поводять-
ся гірше, аніж iз бездомними 
тваринами, заколюють психо-
тропними препаратами. Люди 
сидять там, як у в’язниці, до 40 
років, виконуючи всі забаганки 
персоналу та не маючи ніяких 
прав громадянина України. Я 
спробувала зателефонувати та 
безпосередньо зв’язатися з ди-
ректором цього дитячого інтер-
нату, щоб урятувати цих лю-
дей, яких буквально поставили 
в чергу на кладовище. Залучи-
ла наших активістів, прокура-
туру, високопосадовців у Києві, 
щоб розрулити цю ситуацію. На 
сьогодні можу твердо сказати, 
що війна з психіатрами триває, 
бо добровільно по збавлятися 
своїх мільйонів вони не 
бажають.

Зламати бездушну машину 
психіатрії 
 Свою думку про стан справ у 
сучасних психіатричних лікар-
нях України, де мільйонером 
може стати винятково головний 
лікар, висловив і популярний 
в Україні ТВ-експерт, психіатр 
Олександр Іванов.
 ■ Коли заходиш до лікарні, 
де все розвалено та зруйновано, 
мимоволі напрошується анало-
гія з багатою верхівкою у бід-
ній країні. Чому в найубогішій 
лікарні найбагатший головний 
лікар?!
 — Я віддав 28 років роботі у 
державній ЦРЛ, та все ж таки 
пішов працювати до приватної 
клініки через те, що зрозумів: 
державну машину не поламаєш. 
Те, що реформувати медицину 
потрібно — це сто відсотків, але 
досі реальних змін практично 
немає.
 Медзаклади психіатрії завж-
ди фінансувалися добре, так, як 

належить за бюджетом. Але до-
ходило за адресою, образно ка-
жучи, 1-2 відсотки, тобто, на-
багато менше, ніж було виділе-
но спочатку. Способи вилучен-
ня грошей з обігу — стандартні 
не лише для медичних установ, 
а й для будь-яких інших: ре-
монти не роблять, гроші йдуть 
за різними схемами, у підсумку 
«верхівка» адміністрації отри-
мує захмарні доходи, зарплати, 
плюс додаткові можливості, а у 
«мінус» виходять прості лікарі 
та пацієнти. Природно, всю-
ди були відкати, взагалі, схе-
ми дуже стандарні та примітив-
ні, розроблені хапугами від ме-
дицини ще за часів Радянського 
Союзу, та саме зараз вони досяг-
ли максимальних масштабів.
 ■ Результатами цих дослідів 
сама Україна скористатися не 
зможе просто через дорожнечу 
цих препаратів. Високорозви-
нені країни використовують 
Україну як полігон, як країну 
третього світу, де досліди став-
лять на людях другого сорту. А 
головний лікар просто закриває 
на це очі через те, що отримує 
зар плату в доларах. Наскіль-
ки етично, щоб не сказати, про-
тизаконно, ставити досліди на 
душевно хворих людях, які не 
зовсім розуміють та оцінюють 
те, що з ними відбувається?
 — Так, це правда, що без 
клінічних досліджень медич-
них препаратів жодні ліки у 
Європі не мають права пот-
рапити в аптеку (тривалі — 
близько 20-25 років — дослі-
ди на звірятках, плюс клінічні 
дослідження на добровольцях 
з-поміж людей), інша справа 
— саме захист прав пацієнтів, 
— продовжує свою розповідь 
психіатр Олександр Іванов. — 
Раніше подібні дослідження 
проводили у таких бідних краї-
нах, як Лаос, але після того, 
як було доведено, що там була 
купа підтасовок, перевіряльні 
комісії винесли рішення, щоб 
ці експерименти проходили на 
території Європи. В Україні ба-
гато безправних людей. Тому 
клінічні дослідження переміс-
тилися до нашої країни.
 Якщо у США або будь-якій 
країні ЕС пацієнтові платять 
гроші за участь в експеримен-
ті, то в Україні це тема, закри-
та від суспільства. У зарубіжних 
клініках суворо стежать, щоб, 
не дай Боже, якісь побічні ефек-
ти не виникли (у такому випад-
ку, природно, експеримент тут 
же припиняється), як це відбу-
вається в Україні — таємниця за 
сімома печатками.
 У Європі така практика існує 
давно, але у цивілізованих рам-
ках закону. Коли людина в Ні-
меччині, Франції, Австрії по-
годжується стати учасником 
експерименту, то знає, що отри-
має хорошу компенсацію та гар-
ні умови лікування. Тому що у 
Європі немає «благодійних вне-
сків» під час оформлення люди-
ни до лікарні.
 Якщо виникають якісь про-
блеми для здоров’я пацієнта, 
йому повинні щонайменше ком-
пенсувати усі завдані у ході екс-
перименту збитки. Людина знає, 
що отримує новітній препарат, 
який буде коштувати дуже доро-
го, отож хворий українець ніко-
ли та ні за яких умов не зможе 
дозволити собі його купити.
 Людям у ЄС участь у дослі-
дах оплачують, для них створені 
комфортні умови. В Україні, на 
жаль, усе інакше. Там, де люди 
позбавленi дієздатності, вико-
ристовують їхнiх опікунiв або 
організації, які виконують фун-
кцію опікунів.

Закінчення — стор. 14

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Мільйонер на пігулках
У Херсоні проводять експерименти над душевно хворими людьми

■

Психлікарня гірша за в’язницю. Принаймні у Херсоні.
Фото з сайта 0552.ua.
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Стефанія ОЛІЙНИК

 Цього літа 40-річчя твор-
чої діяльності святкує народ-
ний артист України, режи-
сер Василь Вовкун — зна-
кова постать новітнього ук-
раїнського драматичного та 
оперного театру, першопро-
ходець постановок масових 
видовищ в Україні. 
 За його плечима — ве-
личезний досвід. Як режи-
сер Василь Вовкун здійснив 
понад 300 різних постано-
вок: від театральних вистав, 
опер, музичних фестивалів 
(наприклад, популярно-
го ще на початку 90-х фес-
тивалю «Червона рута»), 
зухвалих оупен-ейрів — 
до урочистостей державно-
го рівня: інавгурації пре-
зидента Віктора Ющенка, 
Днів української культу-
ри в бага тьох країнах світу 
тощо. Очолював Міністерс-
тво культури та туризму Ук-
раїни, а нині є генеральним 
директором та художнім 
керівником Львівської на-
ціональної опери. Можна і 
далі перераховувати офіцій-
ні посади та здобутки, де-
ржавні відзнаки. Але важ-
ливішим є представити пор-
трет творчої людини, дуже 
далекої, слава Богу, від 
того, щоб «нарешті спокій-
но пожинати плоди». Нав-
паки, активна діяльність 
Вовкуна (останнім часом — 
у царині опери) провокує не 
лише український, а й між-
народний резонанс.
 Два роки тому, очолив-
ши Львівську національну 
оперу, Вовкун збентежив 
усіх колег по оперному цеху 
програмою розвитку теат-
ру «Український прорив». 
Вона насамперед стосувала-
ся оновлення репертуару. 

На Львівській сцені мало 
з’явитися більше творів ук-
раїнських композиторів, 
світових шедеврів, особливо 
тих, яких досі не було в ре-
пертуарі. І кожна прем’єра, 
здійснена на сцені Львівсь-
кої опери за цей час, става-
ла досягненням, викликом, 
часом — шоком, але так чи 
інакше приковувала ува-
гу глядачів, критиків, жур-
налістів.
 Першою з низки прем’єр 
стала фолк-опера-балет 
«Коли цвіте папороть» су-
часного українського ком-
позитора Євгена Станкови-
ча. Твір готувався до поста-
новки ще у 1970-х роках, 
однак напередодні прем’єри 
був заборонений радянсь-
кою владою. Побачити його 
на сцені композитор уже й 
не сподівався, але судилося: 
прем’єра відбулася у грудні 
2017 року. Й досі кожен по-
каз у Львові, а також на гас-
тролях у Києві та Одесі, від-
бувається з аншлагом. Ди-
ригентом у цій постановці 
виступив Володимир Сірен-
ко, з яким Василь Вовкун 
іще наприкінці 1990-х роз-
починав перші постановки 
класики. «Знімаю капелю-
ха перед його енергією, яку 
відчув і тоді, в наші молоді 
роки, і тепер, коли реалізо-
вували геніальну фолк-опе-
ру-балет «Коли цвіте папо-
роть» Є. Станковича, — роз-
повідає В. Сіренко. — Вов-
кун любить пливти проти 
течії. Це важко й небезпеч-
но... Однак його напівбо-
жевільне горіння, його ви-
бухи треба сприймати, рад-
ше, як плюс, бо вони дають 
чудові результати і запалю-
ють натхненням інших».  
 Далі був «Дон Жуан» 
В. А. Моцарта, який у режи-

сурі Вовкуна постав на сцені 
театру не історичним персо-
нажем, а ловеласом сього-
дення. Публіка та критика 
розгорнула дискусію: «чи 
можуть бути відверті сцени 
в класичній опері у постанов-
ці українського оперного те-
атру?» Це питання, яке вже 
давно не є актуальним для 
світової сцени.
 Наступні дві прем’єри 
можна справді назвати 
звершеннями, адже твори, 
які з’явилися в репертуарі 
Львівської опери, зробили 
б честь будь-якому театру 
світу. Насамперед — через 
складність виконання та 
реалізацію задуму. Йдеть-
ся про постановку балетів 
«Пульчинела» та «Весна 
священна» (до речі, вистава 
увійшла в шорт-лист ІІ Все-
української премії «ГРА» в 
номінації «За найкращу хо-
реографічну/балетну/плас-
тичну виставу») Ігоря Стра-
винського та музичну драму 
«Лоенґрін» Ріхарда Ваґне-
ра. До співпраці та вишко-
лу танцівників, солістів, 
музикантів було запроше-
но митців з-за кордону: хо-
реографа Марчело Алджері 
з Італії, американського ди-

ригента українського по-
ходження Теодора Кучара 
— для постановки балетів 
Стравинського; німецького 
режисера Міхаеля Штур-
ма, сценографа та дизайне-
ра костюмів Маттіаса Ен-
гельмана з Австрії, поміч-
ника хормейстера Йоган-
неса Кьолера з Німеччини, 
таїландського співака Нут-
тхапорна Тамматі — для 
виконання «Лоенґріна» Рі-
харда Ваґнера. 
 Теодор Кучар, диригент-
постановник балетів Ігоря 
Стравинського стверджує: 
— «Завдяки знанням, ризи-
ку, далекоглядності та ек-
спресії Василя Вовкуна ця 
постановка, яка багато де 
могла б вважатися нездійс-
ненною, відбулася й стала 
визначним явищем». 
 «Світу потрібні такі 
люди, як борці та мрійники, 
що вірять у дива та візії, за-
хоплюючи ними себе та ін-
ших!» — поділився вражен-
нями від співпраці з Вовку-
ном німецький режисер, 
постановник «Лоенґріна» 
на львівській сцені Міхаель 
Штурм.
 Прем’єри — найбільш 
показовий, але далеко не 
повний перелік ініціатив, 
досягнень та здобутків Ва-
силя Вовкуна. Варто хоча 
б перерахувати: відкриття 
камерної сцени, де також 
відбулася прем’єра опери 
Дж. Б. Перголезі «Служ-
ниця-пані» та постійно від-
буваються концерти кла-
сичної музики, проведення 
масштабного оперного фес-
тивалю імені С. Крушельни-
цької, в якому взяло участь 
понад 700 учасників — тру-
пи театрів України і Поль-
щі та запрошені світові мит-
ці, конкурс для українських 
композиторів й режисерів на 
написання та постановку мо-
ноопери, а також Міжнарод-
ний конкурс вокалістів, що 
відбудеться у Львові вже во-
сени цього року.   
 Попереду ще багато 
планів і прем’єр, які вража-
тимуть, провокуватимуть, 
викликатимуть дискусії, 
в які будуть залучені сотні 
митців та тисячі й тисячі 
глядачів. І один Режисер. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Державний академічний естрадно-симфоніч-
ний оркестр України — який цьогоріч відзначає 
40-ліття існування і взяв сценічне ім’я для проек-
тів у сфері класичної музики Kyiv State Symphony 
Orchestra — завершує сезон 19 липня у столич-
ному Будинку звукозапису Українського радіо не-
звичайним концертом «Казки» (Fairy Tales). Філо-
софських музичних притч для дорослих у концерті 
чотири. Дві — натхненні українською землею. 
 Найперше, це містична музика Карпат Миро-
слава Скорика до легендарного фільму Сергія Па-
раджанова «Тіні забутих предків». Точніше — аб-
солютно нове, але правильне і благословенне ком-
позитором виконання «Гуцульського триптиху».
 «Центральний твір концерту — легендарний 
«Гуцульський триптих» Мирослава Скорика, який 
зліплений з саундтреку до «Тіней забутих пред-
ків». Грали його всі можливі українські оркест-
ри десятки разів, — розповідає Любов Морозо-
ва, художня керівниця Державного академічного 
естрадно-симфонічного оркестру України — Так 
от, наш диригент, проштудіювавши партитуру, ви-

рішив-таки повністю змінити метричну сітку у пер-
шій частині. Для тих, хто розуміє: мелодія там іде 
на сім, а записана на два. При такому записі при-
мхлива гуцульська ритміка перетворюється на 
марш. Словом, Луїджі переправив-таки партиту-
ру, це викликало безліч суперечок в нашому ко-
лективі (ну, ви ж розумієте — це наша, українсь-
ка класика, невже італієць знає краще за нас, як її 
грати?!) Врешті-решт, Луїджі написав Мирославу 
Михайловичу лист, у якому поставив низку питань 
з інтерпретації та запросив його на репетиції. Піс-
ля того, як Маестро Ґаджеро дириґував повністю 
перекроєну першу частину, Маестро Скорик ска-
зав: «Взагалі-то він [себто Луїджі] правий. Я так 
записав для лінивого оркестру і лінивого дириґен-
та, щоб не морочити голову зі змінами метра. Але 
дійсно мелодія тече так, як він дириґує».
 У концерті також прозвучить концертна сюїта 
у другій редакції (оркестровка 1919-го) «Жар-пти-
ці» Ігоря Стравинського. Балет про чарівного пта-
ха, який є одночасно благословенням і прокляттям 
для людини, що заволоділа ним, композитор із ко-
зацького роду написав 1910 року на Волині. Саме 
прем’єрна постановка «Жар-птиці» у Парижі при-

несла Ігорю Стравинському всесвітню славу. 
 У другій частині концерту — румунські ме-
лодії з Трансильванії, які угорський композитор 
Бела Барток особисто записав у селах Бихора, 
Торонтала, Марош-Торда. А ще концертна версія 
його балету «Чудесний мандарин» (1918/1924) 
— про фатальну пристрасть китайського чинов-
ника, якого неможливо було вбити, доки він не по-
цілує дівчину, що запалила його пристрасть. Піс-
ля театральної прем’єри цієї пантоміми у Кельні в 
1926-му розгорівся неабиякий скандал, і балет 
заборонили за «відтворення небезпечної амо-
ральності». За життя композитора його ставили 
ще лише раз — у фашистській Італії часів Дуче 
(Мілан, 1942), а до прем’єри в Будапешті у 1945-
му Барток зов сім трохи не дожив, розповідає му-
зикознавець Євген Громов.
 Диригуватиме головний дириґент Kyiv State 
Symphony Orchestra Луїджі Ґаджеро — професор, 
музичний директор Ансамблю сучасної музики 
студентів Музичної академії, викладач перкусій-
ної камерної музики у Консерваторії Страсбурга і 
в Страсбурзькій академії музики (Франція), артис-
тичний та музичний директор Ухо-ансамблю (Київ) 
та музичний директор ансамблю La Dolce Maniera 
(Страсбург). Співпрацював із такими митцями, 
як Клаудіо Аббадо, Даніель Баренбойм, П’єр Бу-
лез, Міхаіл Юровскій, Ріккардо Муті, сер Саймон 
Реттл тощо. Як соліст виступає, зокрема, з Бер-
лінським філармонічним оркестром NDR у Гамбур-
зі, Оркестром комічної опери у Берліні, Радіоор-
кестром Хілверсум.
 Музичне дійство «Казки» (Fairy Tales), яке ча-
рує слух, транслюватимуть у прямому ефірі теле-
канала UA:Культура. ■
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■ Навіщо проводити ці експерименти на людях, 
якщо починаючи з 50-х років на ринок не вий-
шов жоден препарат, який хоч щось лікував би 
в галузi психіатрії, а не просто тимчасово зні-
мав симптоми?
 — Дійсно, з 50-х років на ринок тільки по-
чали виходити препарати, які формують сучас-
ну фармакологію в галузi психічних захворю-
вань. Вони всі засновані на дослідженнях 40-х 
років доктора Йозефа Менгеля та подібних вип-
робуваннях в Японії, Німеччині, тобто, дослі-
дах на полонених.
 І лише після найжорстокіших випробуван-
нях на людях з’явилися антибіотики, транквілі-
затори, нейролептики та антидепресанти. Зараз 
усі ці напрацювання тільки удосконалюють, та 
перед виходом препарату на ринок усе ж таки 
повинні бути проведені клінічні дослідження на 
людях, тому підбирають добровольців.
 ■ Виходить, що в будь-якому випадку ризик 
підтасовки результатів не виключений i може 
скластися ситуація, що фірма, яка замовила ці 
дослідження, зіткнеться з тим, що позови про-
ти неї подаватимуть i найматимуть адвокатів 
уже не жебраки з України, а цілком забезпе-
чені мешканці Європи та США, якi перекона-
лися, що куплений препарат не виправдав очі-
кувань?
 — Солідним фірмам вигідніше з’ясувати ре-
альні умови утримання хворих, але таких ком-
паній, які на ринку вже 80-100 років, практич-
но немає серед тих, хто співпрацює з Украї-
ною.
 ■ Чи можна ще якось вплинути на цю ситуа-
цію? 28 років Україна незалежна, рівно стіль-
ки ж років головний лікар беззмінно сидить у 
своєму кріслі, незважаючи на зміну «губерна-
торів», президентів ...
 — Так, це неетично, не можна захищати го-
ловного лікаря в цій ситуації. По-хорошому все 
повинно вирішуватися через суд, адже ми нама-
гаємося створити правову країну. Бігти більше 
немає до кого, тільки до прокуратури, до органів 
охорони правопорядку. Причому люди повин-
ні аргументовано пояснювати, що відбуваєть-
ся в цій лікарні. Залучати тих, які постражда-
ли (або потенційно можуть постраждати), опи-
тувати лікарів, які отримують не 3-4 мільйони 
гривень за рік, а 3-4 тисячi гривень на місяць. 
Адже хороше життя собі забезпечили лише го-
ловний лікар та ще три-чотири людини з його 
оточення. Це при тому, що Херсонська облас-
на лікарня розрахована на 800 працівників ме-
дичного персоналу та ще на тисячу осiб iз чис-
ла хворих. Тому й біжать кваліфіковані кадри 
з державної медицини, адже керівники мають 
свій бізнес, а прості медики не отримують нічо-
го, і такий розклад по всіх лікарнях України.
 Уся система у країні повністю пронизана 
корупцією, а медицина — лише складова час-
тина загальної машини. Гроші, які виділяють 
на медицину, дуже великі, але вони ніколи не 
доходять до пацієнтів, вони навіть до лікарів 
не доходять, просто розчиняються у повітрі. 
Нашій країні вкрай необхідний нормальний 
міністр охорони здоров’я, нормальна служба 
реєстрації медичних препаратів, без хабарів 
та відкатів. Терміново поміняти в усіх регіо-
нах завідувачів облздороввідділів, міських від-
ділів охорони здоров’я — повністю! Залиши-
ти лише професіоналів, лікарів, які добре ро-
зуміють, що потрібно робити у медицині. Інша 
справа, що професійних талановитих лікарів в 
Україні залишилося дуже мало. Зберігається 
тенденція, що всі їдуть до країн Балтії, Поль-
щі, Німеччини, Австрії, по всьому світу. Якщо 
з однієї лікарні, де я працював, за один 2018 рік 
звільнились 37 хороших фахівців, напевно, це 
про щось говорить?
 Необхідні глобальні зміни для країни у ці-
лому, щоб гроші з бюджету України йшли на 
медицину, а не розходилися по чиїхось кише-
нях, тоді хороші лікарі потягнуться назад до-
дому. А ось ті, хто встиг присмоктатися до біз-
нес-структур у медицині, самі ніколи зі своєї 
посади не підуть. Їх треба виганяти поганою 
мітлою.
 До тих пір, поки цього не станеться, в ук-
раїнських лікарнях працюватимуть або 
справжні ентузіасти своєї справи (яких зали-
шилися одиниці), або погані лікарі, яких не бе-
руть до приватних лікарень. ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Мільйонер 
на пігулках

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Ризик, прорив та віра в дива
За 40 літ творчої діяльності 
Василь Вовкун здійснив 
понад 300 різних постановок

■

Василь Вовкун — 
постановник опер, 
фестивалів і навіть церемонії
інавгурації президента.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Казки для дорослих
У Києві прозвучить нове виконання «Гуцульського 
триптиху» Мирослава Скорика

■



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЛИПНЯ 2019 15СПОРТ
«Вихід на чемпіонат Європи — це перемога всього українського гандболу: 

збірної, тренерів, федерації, всіх, хто допомагає працювати в клубах.
 Ми зі свого боку зробили все, що могли». 

Сергій Бебешко
головний тренер національної чоловічої збірної 
України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Те, що прогнози у спорті — 
справа невдячна, факт загаль-
новідомий. Упродовж мину-
лих років тенісні експерти не 
раз обіцяли примі українсь-
кого тенісу пристойний ре-
зультат на окремих турнірах 
із серії «Великого шолома», 
проте всупереч передбаченням 
Еліна Світоліна, тріумфатор-
ка низки представницьких фі-
налів «Мастерз», ніяк не мог-
ла пройти далі чвертьфіналь-
ної стадії на «гранд слемах».
 Перед стартом цьогорічно-
го Уїмблдону перша ракетка 
вітчизняного жіночого тені-
су взагалі мало на що могла 
розраховувати. Травма, котра 
на тривалий час вибила Еліну 
зі звичайного змагального рит-
му, значним чином віддалила 
тенісистку від її оптимальної 
форми. Утім, можливо, саме 
цей факт — коли ніхто з твоєї 
команди та твоїх уболівальни-
ків не розраховує на високий 
результат — посприяв історич-
ному досягненню Світоліної 
не тільки на Уїмблдоні. Влас-
не, несподівано пробившись до 
півфіналу трав’яного шолома, 
Еліна оновила свій рекорд на 
турнірах iз серії «Великого 
шолома».
 «Я не очікувала на старті 
турніру, що зможу дійти так 
далеко. У мене не було жод-
них очікувань від Уїмблдону, 
адже раніше тут я не показува-
ла хороших результатів. Тож  
просто намагалася не втрачати 
концентрації», — заявила Сві-
толіна.
 До свого чвертьфінального 
поєдинку на Уїмблдоні-2019 
з Кароліною Муховою прима 
українського тенісу програла 
на «Мейджорах» чотири мат-
чі 1/4 фіналу. Зрештою, най-

сильнішій українській тені-
систці вдалося зламати непри-
ємну традицію.
 У матчі проти 68-ї тенісис-
тки WTA Мухової, котра в по-
передньому раунді в затяжно-
му марафоні вибила з розігра-
шу третю ракетку турніру Ка-
роліну Плішкову, українка   
виглядала більш ніж перекон-
ливо. «Я знала, що маю зму-
сити свою виснажену попе-
редньою грою опонентку бага-
то бігати. У підсумку, я змогла 
знайти свою гру», — сказала 
українська тенісистка після 
матчу, котрий завершився у 
двох сетах — 7:5, 6:4.
 «Я рада, що цього разу моїм 
матчам не приділяли бага-
то уваги. У минулі роки, зок-
рема, на «Ролан Гарросі», від  
мене було забагато очікувань, 
що вочевидь створювало до-
датковий психологічний тиск. 
А на цьогорічному Уїмблдоні 
я просто намагалася шука-
ти свою гру й отримувати від 
неї задоволення», — пояснила 
секрет свого історичного успі-
ху перша ракетка України.
 При цьому новий тренер 
української тенісистки, бри-
танець Ендрю Беттлз наголо-
шує, що його підопічній не вар-
то зупинятися на досягнутому: 
«Еліна виграла останні дев’ять 
фіналів WTA, тому їй варто йти 
далі, підніматися вище».

 

У півфіналі на Світоліну че-
кала її давня знайома — екс-
перша ракетка планети Сімо-
на Халеп. Із 2013 року супер-
ниці між собою зіграли вісім 
поєдинків, у яких перемо-

ги розділилися порівну. Ці-
каво, що до цього вони жод-
ного разу не зустрічалися на 
траві. «Це буде особливий 
півфінал. Це прекрасна мож-
ливість зіграти ще один матч 

на легендарному Уїмблдоні. 
Мені дуже подобається атмос-
фера на турнірі і неймовірно 
хочеться зіграти тут на цен-
тральному корті», — наголо-
сила Світоліна. ■

ТЕНІС

Без великих очікувань
На Уїмблдоні Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру з серії 
«Великого шолома»

■

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала першою вітчизняною тенісисткою, котра змогла пробитися 
до півфіналу «гранд слему».
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Пауза, котру довелося вичекати віт-
чизняній чоловічій збірній з гандболу 
для того, аби знову потрапити на чемпіо-
нат Європи, виявилася неймовірно дов-
гою, розтягнувшись практично на де-
каду. До того, як українські гандболіс-
ти здобули право на участь у фінальній 
частині ЧЄ-2020, раніше «синьо-жовті» 
грали на Євро в далекому 2010 році.
 Усі попередні спроби пробитися на 
престижний міжнародний турнір завер-
шувалися для збірної України неприєм-
ними фіаско. В одних випадках невдачі 
супроводжувалися скандалами, в яких 
наставники критикували своїх підопіч-
них через їхнє непрофесійне ставлення 
до своїх обов’язків, в інших ситуаціях 
«синьо-жовтим» елементарно не виста-
чало потенціалу для підкорення кваліфі-
каційного бар’єра.
 Водночас перед стартом відбору на 
ЧЄ-2020 президенту ФГУ Андрію Мель-
нику нарешті вдалося зібрати під синьо-
жовтим прапором потужну команду на 
чолі з досвідченим тренерським дуетом 
Сергієм Бебешком i Миколою Степан-
цем.
 Власне присутність на тренерському 
містку відомих в українському гандболі 
спеціалістів і стала тим світлом, на яке 

злетілися імениті виконавці й від якого 
змогла запалитися гра українських збір-
ників.
 І нехай вихід на ЧЄ не вийшов краси-
вим і елегантним — iз перших двох про-
хідних місць у грі. Потрапляння до чис-
ла третіх кращих колективів своїх квар-
тетів, яким також дісталися перепустки 
на Євро, — важливий і доленосний мо-
мент в історії вітчизняного гандболу.
 «Вихід на чемпіонат Європи — це пе-
ремога всього українського гандболу: 
збірної, тренерів, федерації, всіх, хто 
допомагає працювати у клубах. Ми, зі 
свого боку зробили все, що могли. За ос-
танні 10 років команда не виходила на 
топ-турніри, тепер це вдалось. Це — ус-
піх. Ми потрапили до складної групи у 
відборі (разом з олімпійськими чемпіо-
нами данцями та чорногорцями) і, вва-
жаю, зіграли тут вдало», — відзначив 
очільник «синьо-жовтих» Сергій Бе-
бешко. 
 Не в останню чергу місце в когорті фі-
налістів ЧЄ-2020 українська збірна от-
римала завдяки розширенню кiлькостi 
учасників турніру з 16 до 24. За словами 
президента ФГУ, цей прорив був життє-
во необхідним для гри в ручний м’яч в 
Україні. «Звичайно, завершення групо-
вого турніру виявилося дещо змазаним. 
Але нам був потрібен стрибок, початок, 

потрібно було будь-що пройти на Євро. 
Звичайно, хотілося зробити це більш 
впевнено: з першого або другого місця. 
Але я переконаний, що у збірної Украї-
ни все ще попереду», — наголосив Анд-
рій Мельник.
 На майбутньому континентальному 
форумі, котрий у січні 2020 року прий-
матимуть Австрія, Швеція та Норвегія, 
на першому груповому етапі українсь-
кій збірній протистоятимуть північно-
македонська, чеська та австрійська на-
ціональна команди.

 «Це один iз найкращих варіантів з 
усіх, які могли бути. Є групи, що вигля-
дають більш складними. Але ми не має-
мо недооцінювати суперників. Ми на 
цьо му рівні новачки і нам буде склад-
но», — так прокоментував результа-
ти жеребкування головний тренер «си-
ньо-жовтих» Сергій Бебешко. При ць-
ому очільник ФГУ прагне, аби збірна 
України змогла вийти з групи й поборо-
тися за місця, котрі дозволять їй потім 
узяти участь у кваліфікаційному тур-
нірі на Олімпіаду-2020. ■

ГАНДБОЛ

Через десять літ
Після тривалої перерви чоловіча гандбольна збірна 
України знову зіграє на чемпіонаті Європи

■

Попри поразки в двох заключних поєдинках відбору, чоловіча гандбольна збірна України 
вперше за десять років зіграє на ЧЄ, де суперниками будуть Північна Македонія, 
Чехія та Австрія.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙
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 Чоловік лає дружину:
 — У будинку брудно, на кухні 
теж, стелі не побілені.
 — А ти візьми і сам усе зро-
би!
 — Мені нiколи — то дні на-
родження, то весілля, то поминки. 
Треба людей поважати.
 — А ти не ходи, — радить 
жінка.
 — Ага! Раз не піду, другий, а 
там і запрошувати не будуть.

* * *
 Коли Роза Львівна каже: 
«Що?» — це зовсім не означає, 
що вона не почула, просто вона 
дає шанс змінити сказане.

* * *
 — Ви холостий чи одруже-
ний? — запитує кравець замов-
ника
 — Одружений
 — Тоді допишемо: «потайну 
кишеню в підкладці піджака».

«Україна для литовців — священна...»
Художниця Віолетта Цибочкіна — про українсько-литовські взаємини в давнину та сьогоденні

По горизонталі:
 2. Найвища вершина Кавказь-
кого хребта. 6. Американський штат 
на Дикому заході. 8. Несуча основа, 
кістяк будинку, конструкції, що за-
безпечує їхню стійкість. 10. Курор-
тне місто в Криму. 11. Колишній 
президент Югославії. 12. Умовний 
знак, який тягнуть, щоб розв’язати 
суперечку. 14. Кірка, яка вкриває 
поверхню або краї рани, що заго-
юється. 16. Народний звичай бла-
годійної допомоги, коли справу 
роблять «усім миром». 18. Піща-
ний пагорб у пустелі. 20. Спосіб пе-
реправи через водну перепону, який 
був основним у Керченській прото-
ці до введення в експлуатацію Кер-
ченського мосту. 22. Держава в Гі-
малаях, у Південній Азії. 23. Кабан, 
якого тримають у господарстві для 
продовження роду. 25. Знаменитий 
французький математик ХІХ століт-
тя. 26. Нетактовна людина, хуліган. 
27. Річка на Кавказі. 28. Наймен-
ша у світі держава, розташована в 
Римі.
По вертикалі:
 1. Один із типів вітрильника. 3. 
Скельце на паличці, яке викорис-
товували замість окулярів. 4. Рід-
на людина. 5. Двоколісний транс-
портний засіб для малечі, попере-
дник велосипеда. 6. Білий із сині-
ми смужками рушник, яким євреї 
по кривають голову під час молитви. 
7. У поляків — магазин, у нас — 
приміщення на кладовищі, де хо-
вають родичів. 9. Гарячий вітер, 

що дме з пустелі. 12. Старовинний 
верхній чоловічий одяг, оздоблений 
хутром та позументом, що був по-
ширений серед заможного козац-
тва та польської шляхти. 13. Склян-
ка спеціальної форми для вина. 15. 
Естрагон, драконячий полин — зе-
лена трава, яка іде на виготовлення 
популярного лимонаду. 17. Частина 
телекамери чи фотоапарату із од-
нією чи кількома лінзами, оберне-
на до предмету зйомки. 19. Амери-
канська пустеля, де був розташова-
ний ядерний полігон. 20. Постійний 
сухий вітер у місцевості між тропі-
ками та екватором. 21. Велика по-
лотняна торба, у яку в казці «Котик і 
півник» кіт поскидав лисиччиних ді-
тей. 24. «..., подножки, грязь Мос-
кви, варшавське сміття ваші пани 
— ясновельможнії гетьмани». (Та-
рас Шевченко). 25. «Чорний» 
по-тюркськи.

Кросворд №73 
від 5—6 липня

з 15 до 21 липня
 Овен (21.03—20.04). На цьому тижнi не 
варто чекати особливих радостей чи фантас-
тичних подарунків. Посилиться відповідаль-
ність за ту справу, якій ви служите.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
 Телець (21.04—21.05). Кожен iз вас по-
винен чітко уявляти свої обов’язки й викону-
вати взяті на себе доручення. Уважно прислу-
хайтеся до порад і за можливості їх виконуй-
те.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16. 
 Близнюки (22.05—21.06). Ви часто від 
зірок чекаєте сюрпризів, забуваючи при цьо-
му про поради астрологiв. На цьому тижнi ви 
отримаєте приємнi новини.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
 Рак (22.06—23.07). Не варто букваль-
но сприймати інформацію i впадати у відчай. 
Основа до сприйняття наших рекомендацій 
— позитивний і конструктивний підхід.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Лев (24.07—23.08). Якщо у вас поганий 
настрiй, налаштуйтеся на позитив і ні в яко-
му разі не сумуйте. Навчiться контролювати 
емоцiї.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
 Діва (24.08—23.09). Попереду важкий 
перiод. Вашої енергії та сміливості буде недо-
статньо, щоб стрімко рухатися вперед. Чи не 
краще зачаїтися і накопичити сили?
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
 Терези (24.09—23.10). Найімовірні-
ше, ви нарештi створите міцну сім’ю і значно 
поліпшите матеріальне становище. Однак не 
варто забувати, що  щастя навряд чи впаде з 
неба.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
 Скорпіон (24.10—22.11). Тiльки вiд вас 
залежить, наскільки ви будете рішучими і за-
повзятливими. Не сподівайтеся на чиюсь до-
помогу, дійте стрімко, спираючись на влас-
ний досвід.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Стрілець (23.11—21.12). Перш ніж щось 
зробити, необхідно все обміркувати і зважити 
та в жодному разі не прорахуватися навіть у 
дрібницях. Інакше не уникнути серйозних по-
милок.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Козеріг (22.12—20.01). Доля дуже 
прихильна до вас. Ви зумієте реалізувати свої 
прагнення і в результаті вас чекає підвищення 
по службі. Не пропустіть свій шанс.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
 Водолій (21.01—19.02). Доведеться 
попрацювати, адже у вас усе валитиметься з 
рук. Використовуйте цей час для роздумів і пе-
реоцінки цінностей. Постарайтеся винести уро-
ки і хоч трохи змінити себе на краще.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
 Риби (20.02—20.03). Не відмовляйтеся 
від роботи, навіть якщо відчуваєте, що сили 
зникають. Постарайтеся правильно розплану-
вати час і беріться одразу за головне.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

Дара ГАВАРРА

 Після виходу спільного кліпу «Сеньйорита» кубино-амери-
канської співачки Каміли Кабелло і канадського виконавця Шона 
Мендеса вся увага прихильників цього дуету була прикута до мо-
лодих людей. І як тут не задивлятися на цю парочку, якщо вони 
такі мімішні: поряд із високим і струнким 20-річним Шоном 
(1,87 см) дуже мило виглядає мініатюрна Камілла (1,57 см). 
І хоча дівчина на два роки старша за співака, та цього не ска-
жеш, дивлячись на цю Дюймовочку. Проте панна Кабелло, 
незважаючи на молодий вік, досить досвідчена серцеїдка. 
Чи то латиноамериканська кров дається взнаки, чи для піа-
ру це корисно, але з попереднім хлопцем вона розійшлася 
саме через небажання приховувати своє особисте життя.
 Цього ж разу Каміла вдавала спочатку, що вони з Шоном просто 
друзі, морочачи голову журналістам. Та нещодавно їх помітили разом на 
щорічній вечірці Red White and Bootsy, де пара весь вечір трималася за 
руки, ніжно воркотіла, а потім і взагалі зникла у невідомому напрямку. А 
не так давно їх помітили, коли вони виходили разом із Paramount Coffee 
Project, що в Каліфорнії. Фотографи зафіксували, як молоді люди ніжно 
поводилися, весь час сміялися — усе це було схоже на побачення. 
 І не дивно, що в панни Кабелло багато спільного з Шоном Мендесом, адже 
в ньому також тече латинська, точніше португальська, кров, тож ментально вони 
можуть дуже підходити одне одному. Зрештою, це справа двох, а стороннім 
спостерігачам залишається лише насолоджуватися чудовою запальною му-
зикою цих співаків, а також милуватися фото цієї красивої пари. ■

СЕЛЕБРІТІЗ

«Сеньйорита» зваблює
Камілу Кабелло і Шона Мендеса 
«засвітили» папараці

■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Каміла Кабелло і Шон Мендес.❙

13—14 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями гроза. 
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, 
удень +22...+24. Пiслязавтра температура вночi +12...+14, 
удень +22...+24.

Миргород: невеликий короткочасний дощ. Уночi +12...+14, 
удень +22...+24. Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. 
Уночi +11...+13, удень +22...+24. Одеса: без опадiв. Уночi 
+15...+17, удень +23...+25.

11 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: 
уночi +8...+10, удень +21...+23.
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