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■ РИМА ТИЖНЯ

Рецепт збагатіння
Олександр ІРВАНЕЦЬ
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Вже рік той вогник в душах жевріє.
За рік ослаб він, та не згас:
А раптом зробить мільйонерами
Ця влада кожного із нас?!
Ви що, шановні співвітчизники,
Забули ті часи, коли
З банкнот жмутами величезними
Вже мільйонерами були?
Й ми подолаєм новий рівень,
Ми сягнемо нових вершин,
Коли нам надрукують гривень,
Не забезпечених нічим!
Прокинемось усі в новітній ері,
Прорвемо врешті бідності заслону,
І будуть троє наших мільйонерів
Скидатися на пляшку по мільйону!
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

ІнФорУМ

«Зеленський і К°, по суті, повертаються до сумнозвісного «закону Ківалова—Колесніченка».
Те, що готують «слуги народу», буде законом про обмеження функціонування української
мови в Україні, що суперечить Конституції, де стаття 10 гарантує її поширення,
функціонування і виконання на всій території України, без обмежень і винятків».

■ НА КОНТРОЛІ

Керівник слідчої групи
ДБР заявив про тиск на
нього з боку керівництва
бюро і офісу генпрокурора
у розслідуванні справ
Порошенка
Іван БОЙКО
Трьох засідань Печерського райсуду Києва щодо обрання експрезиденту Петру Порошенку обмежувального заходу виявилося достатньо для того, щоб суддя Сергій Вовк нарешті зважився залишити без розгляду відповідне клопотання прокуратури.
Щоправда, тут скандально відомому судді допомогла сама прокуратура, адже її представники заявили, що слідство у справі нібито незаконного призначення в часи президентства Порошенка одного iз заступників
Служби зовнішньої розвідки вже завершене.
А відтак нібито немає сенсу обирати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання
лідеру «Європейської солідарності».
І це при тому, що, за даними захисту Порошенка, слідство продовжили тишком-нишком на три місяці в ніч на Івана Купала.
Що ж спонукало офіс генпрокурора «перезавантажити» позиції, узяти паузу? Вочевидь, Різницькій довелося реагувати на
заяви керівника слідчої групи Державного
бюро розслідувань Олега Корецького, який
того ж дня — у середу, заявив, що на нього чинився тиск iз метою порушення кримінальних проваджень проти Порошенка.
Спочатку Корецький (до якого в самого
Порошенка вистачає претензій щодо низки
розслідуваних ним на чолі слідчої групи ДБР
кримінальних проваджень) заявив захисникам експрезидента, а згодом дав інтерв’ю
журналістам про тиск на нього з боку першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова.
Не дивно, що Порошенко просто в суді вимагав заслухати свідчення слідчого Корецького, доки «він iще живий» і «не збирається покінчити життя самогубством». За його
словами, «Уотергейт у порівнянні з цим —
квіточки», бо від Корецького можна дізнатися, як «Бабіков тиснув, які вказівки з Кремля отримувала прокуратура, які вказівки —
від Януковича» тощо.
До речі, Петра Олексійовича до стін суду
знову прийшли підтримати близько десяти тисяч прихильників. Виступаючи перед
ними після засідання, Порошенко заявив
про встановлені в суді «факти фальсифікації кримінального провадження» проти нього з боку офісу генпрокурора і тиску на керівника слідчої групи ДБР Корецького.
«Ми твердо впевнені, що цей тиск здійснюється за вказівкою з офісу президента Зеленського і з офісу генпрокурора і особисто генерального прокурора», — підкреслив
політик.
У свою чергу, генпрокурорка Ірина Венедіктова вже пізно ввечері відреагувала
на все це відеозверненням, у якому закидає
Порошенкові та його захисникам затягування процесу «завдяки численним недолікам
та суперечностям КПК, які надають можливість недоторканним і далі залишатися
такими». ■

журналіст

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Гамбіт
Корецького

Віталій Портников

Масштабна пожежа на Луганщині поряд iз
лінією зіткнення не вплинула на інтенсивність
обстрілів. Мало того, військові не виключають,
що пожежі можуть бути використанi противником як прикриття для дій диверсійних груп та інших провокацій.
Утiм Служба безпеки України вже оприлюднила інформацію про затримання диверсанта,
який намагався підірвати 3,5-тонну цистерну з
аміаком на території ПАО «Сіверськодонецьке
об’єднання «Азот» за допомогою гранатомета
РПГ-22.
Наразі, за даними штабу ООС, разом з Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією участь у гасінні лісових пожеж на Луганщині беруть майже 500 військовослужбовців Збройних сил України та близько 60
одиниць техніки зі складу Об’єднаних сил. На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке 8 липня проходило у форматі відеоконференції, Україна отримала гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних
суден ДСНС для гасіння пожеж на Луганщині.
Загалом за минулі дві доби збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при
цьому заборонені Мінськими домовленостями
120- i 82-мiлiметровi міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.
На донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь по українських захисниках iз гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Мар’їнки, Старогнатівки, Водяного, Опитного,
Широкиного, Пісків. По укріпленнях українських
воїнів біля Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс. Ще один факт

Диверсії з вогнем і аміаком
СБУ затримала зловмисника, що намагався
підірвати цистерну з небезпечною речовиною
збройної ворожої активності зафіксовано на
Приазов’ї — поруч iз Павлополем окупанти відкривали вогонь iз мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Авдіївки противник
застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм,
а також кулемети і стрілецьку зброю.
На Луганщині, поблизу Хутора Вільний та
Оріхового в ранковий та особливо у вечірній час
противник відкривав вогонь iз мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем i великокаліберних кулеметів. На підступах до Новолуганського росіяни здійснювали обстріли з
мінометів калібру 82 мм, а біля Оріхового —
з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новозванівки агресор вів вогонь iз мінометів 82-го калібру, а по
її околицях — ще й iз гранатометів, кулеметів
та стрілецької зброї. Поблизу Новотошківського окупанти застосували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та 120 і 82-мiлiметровi міномети. Також противник з автоматичних
станкових гранатометів обстріляв наші позиції
поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.
Окрім того, російсько-окупаційні війська з
автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища

Зайцеве. В результаті було пошкоджено покрівлю, вікна та стіни житлового будинку. Жертв та
поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.
За дві минулі доби внаслідок обстрілів противника поранення отримали семеро військовослужбовців Об’єднаних сил. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув.
Окупанти отримали адекватну відповідь від
Об’єднаних сил. За даними розвідки, за цей період українські захисники поранили трьох загарбників, вісьмох вбили, знищили один автомобіль
типу «Тигр», бліндаж i дві самохідні артилерійські установки. За даними пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил iз посиланням на
дані Головного управління розвідки, починаючи з 15 червня Росія переправила бойовикам до
з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК
ЗС РФ на окуповану частину українського Донбасу близько 4,5 тисячі тонн пального та понад
20 вантажівок із боєприпасами, майном військового призначення. Крім того, окремими колонами через неконтрольовані Україною ділянки кордону було переміщено броньовану техніку, відновлену на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу, та інше
військове майно. ■

■ НАЦІЯ

■ ВІДДІЛ КАДРІВ
На засіданні Кабміну 8 липня на
посаду уповноваженого із захисту державної мови шляхом
рейтингового голосування було
обрано Тараса Кременя.

Маніпуляції для суду
Активісти протестують проти перегляду закону про мову
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Друге засідання Конституційного Суду України,
слухання за поданням групи
депутатів, які вимагають перегляду закону про українську мову як державну, розпочалося 9 липня одразу двома
пікетами, які організували
депутати фракції «УКРОП»
Івано-Франківської міськради та активісти «Національного корпусу». Вони вважають, що намір переглянути
вже ухвалений документ не
є правомірним, оскільки позивачі не наводять прямих
доказів порушення конституційних прав громадян. Як
відомо, це подання підписали півсотні народних депутатів минулого і теперішнього скликання Верховної Ради, більшість з яких
належать до парламентської фракції ОПЗЖ. На їхню
думку, прийнятий у квітні
2019 року закон не регулює
інтереси мовних меншин, а
деякі законодавчі положення дискримінують російськомовних громадян.
Уже на першому засіданні, що проходило у вівторок,
сталася гостра дискусія між
опонентами. Представник
Верховної Ради в КСУ Оль-

❙ У 29-й рік незалежності в Україні люди все ще змушені
❙ захищати державну українську мову.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.
га Совгиря наголосила на
тому, що при прийнятті остаточного рішення з питання конституційності закону
варто врахувати висновок iз
цього ж приводу Венеціанської комісії. Там iдеться про
недопустимість диференційованого поводження з
мовами нацменшин і наданні привілеїв мовам ЄС. На її
думку, врегульовуючи цю
проблему, не варто керуватися політичним контекстом, а також європейськими устремліннями України
чи конфліктом iз РФ.
Натомість представник
президента в КСУ Федір

Веніславський вважає, що
подання депутатів певною
мірою штучно прив’язане
до мовного питання, оскільки закон регулює винятково
статус української мови як
державної. «Предметом регулювання цього закону не є
статус інших мов, — сказав
він. — Верховній Раді необхідно прийняти окремий закон, що регулюватиме статус російської та інших мов
нацменшин».
З тим, що документ підписантів містить маніпуляції та умисну підміну понять,
погоджується і один зi співавторів закону, народний де-

путат фракції «Європейська
солідарність» Микола Княжицький. За його словами,
у чинному законі прописана
норма про те, що Кабмін має
розробити окремий законопроєкт про мови національних меншин, аби захистити
їхні права. Але уряд чомусь і
досі цього не зробив.
Ще категоричнiше з цього приводу висловився журналіст Віталій Портников.
На його думку, мова є основою національної ідентичності, і в тих регіонах України, де не переможе українська ідентичність, в історичній перспективі неминуче
буде Росія. Якщо влада відмовляється українізувати ті
чи інші регіони, вона фактично відмовляється від цих
регіонів на користь іншої держави. «Зеленський і К°, по
суті, повертаються до сумнозвісного «закону Ківалова—
Колеснiченка», — вважає
він. — Те, що готують «слуги народу», буде законом про
обмеження функціонування
української мови в Україні,
що суперечить Конституції,
де стаття 10 гарантує її поширення, функціонування і
виконання на всій території
України, без обмежень і виняткiв». ■
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за кілька

виділив Кадодав уряд
зернових,
вантажів
років
бмін на потреби сфери культури, пові- для забезпечення житлом учасників АТО, доставила адресатам «Нова пошта» цьо- зернобобових та борошна було поставлено скоротять кількість шкіл, в яких діти здобувають повну
Україною на зовнішні ринки у 2019/2020 мар- середню освіту, «завдячуючи» новому закону про освіту,
домив профільний міністр Олександр інформує портал КМ України.
горіч, звітує пресслужба компанії.
Ткаченко.
кетинговому році, констатує Мінекономіки. заявила політичний консультант Катерина Одарченко.
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■ СТОП РЕВАНШ!

■ РЕЗОНАНС

Навіщо прокурори, коли є адвоКАТИ

Скорочення
заради
економії

Віктор Медведчук домагається заборони книжки «Справа Василя Стуса»
Валентина САМЧЕНКО
У Києві на 10 липня заплановано останнє судове засідання у справі про вимогу
Віктора Медведчука — проросійського політика, кума
Володимира Путіна, а на
зорі своєї кар’єри де-юре адвоката: правозахисника-поета Василя Стуса — заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса»
відомого журналіста-дослідника Вахтанга Кіпіані.
Видання на 688 сторінок
десь на 90% складається з
архівних документів. Авторський текст побудовано
на фактах, які містяться,
в тому числі, в фактологічній частині книги. А Віктор
Медведчук позивається до
автора і видавництва щодо
захисту честі, гідності та ділової репутації й просить
суд заборонити видання
(виготовлення), розповсюдження книги «Справа Василя Стуса», поширення будьякої інформації про книгу в
ЗМІ та в інтернеті. Цитата:
«у будь-який спосіб на будьякій території».
Лауреат Премії імені
Георгія Ґонґадзе Вахтанг
Кіпіані наводить дев’ять
тез, на які образився позивач і які — як намагається довести у Дарницькому
районному суді міста Києва Віктор Медведчук — є недостовірними. Отже, у надНаталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Через мiсяць, 9 серпня,
в Білорусі мають відбутися чергові президентські вибори. З ініціативи української та білоруської громадськості в Києві з огляду на це
відкрився Білоруський інформаційний центр. Вiн інформуватиме українців про
перебіг президентської кампанії в Білорусі. Також тут
організовуватимуть різноманітні експертні дискусії,
обговорення, зустрічі з відомими людьми.
Про це повідомили на
презентації Центру в Українському
кризовому
медіацентрі його співорганізатори: директор Недержавного аналітичного
центру «Українські студії
стратегічних досліджень»
Юрій Сиротюк та співголова Руху Солідарності «Разам» В’ячеслав Сівчик.
Очолив Білоруський інформаційний центр відомий
поет та добрий друг Білорусі Олександр Ірванець.
«В Україні досі є певна ідеалізація Лукашенка.
Ми хочемо хоч трішки пояснити українцям ці передвиборчі розклади, хто такий Бабарико, хто такий
Тіхановський, що там вза-

рукованій минулого року
харківським видавництвом
Vivat книжці «Справа Василя Стуса» є така неугодна інформація: «один з тих,
хто розпинав поета [Василя Стуса] — призначений
державою адвокат Медведчук»; «...Віте, що виховувався у родині політзасланця (...кажуть шуцман (шуцман — працівник охоронної
поліції Третього рейху)»;
«... чи була можливість у
Стуса обрати «менше зло».
Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»; «Адвокати відверто «відбували номер», не забуваючи,
правда, здирати гонорари з
убитих горем родин...»; «...
шістка комуністичної системи Медведчук...»; «... «син
поліцая»...»; «...Медведчук
на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його
підзахисним, «заслуговують
на покарання»; «...він [Медведчук] фактично підтримав
звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?»; «Злочин
перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що
не повідомив родині про початок розгляду справи... Боявся КГБ чи просто завжди
був циніком і аморальним
типом?».
«Ми прогнозуємо, що це
може бути останній суд у на-

На Херсонщині майже вчетверо
зменшать кiлькiсть шкіл, де
дають повну середню освіту
Ірина КИРПА

❙ Ілюстрація з сайта vivat-book.com.ua.
шій справі в першій судовій інстанції і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення — своєрідний
«вирок» свободі слова та науці. У той час, коли Віктор
Медведчук «захищає свої
честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо
право суспільства на пошук
історичної правди», — цитує генеральну директорку
видавництва Vivat Юлію
Орлову правозахисна організація PEN Ukraine.
«Ми впевнені: вимоги

Віктора Медведчука — це
неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби із інакомисленням. Взагалі цей
процес виглядає як другий
суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі
потреби дійти до Європейського суду з прав людини», — заявила директорка видавництва. ■

■ СУСІДИ

Не iдеалiзуй «бацьку»
У Києві відкрився Білоруський інформаційний центр

❙ Очолив центр Олександр Ірванець (другий праворуч).
галі відбувається», — пояснив присутнім на презентації Олександр Ірванець.
В’ячеслав Сівчик розповів, що ще з грудня минулого року, коли в Білорусі
відбувалися акції протесту
проти «глибокої інтеграції»
Білорусі з Росією, багато лідерів опозиції утримують за
ґратами. Деяких з них, як
Павло Северинець, піддають катуванням. Практично
жодного представника опо-
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зиції чи більш-менш серйозного конкурента Лукашенку
не допущено до виборчої кампанії: їх затримують, проти
них відкривають кримінальні справи, «недораховують»
кількість підписів, необхідних для реєстрації кандидатом у президенти. При тому,
що 65-річний Олександр Лукашенко керує Білоруссю
уже 25 років поспіль, жодні
президентські вибори (2001,
2006, 2010 та 2015 років),

окрім перших (1994 року),
не були визнані вільними та
справедливими на міжнародному рівні ніким, крім
Російської Федерації та її сателітів. Такими ж вони можуть бути і цього року. «Я
закликаю українців до солідарності з білоруським народом. Бо і Білорусь має право
на вільні і чесні вибори», —
заявив Сівчик.
Розташувався Білоруський інформаційний центр
за адресою: Липська, 16,
к. 205 в (в будівлі, де є Український інститут національної пам’яті), у приміщенні Громадської приймальні Юрія Сиротюка.
Щотижня тут по середах відбуватимуться великі пресконференції, на яких інформуватимуть про перебіг президентської виборчої
кампанії в Білорусі, будуть
прямі включення з сусідньої
держави, обговорення ситуації за участю лідерів громадської думки з обох країн. ■

Згідно зі «Стратегічним планом діяльності
управління освіти Херсонської міськради на
2020—2024 роки», у південному регіоні значно скоротять кількість шкіл, де учні безкоштовно можуть отримати повну середню освіту.
Чиновники обумовлюють це бажанням оптимізувати оплату праці вчителів, а також
прагненням «раціональніше» використовувати звільнену нерухомість.
Вже з 1 вересня 2020 року в 10-ті класи будуть набирати учнів 28 херсонських шкіл, на ту
ж дату в 2021-му — 17 шкіл, а на 1 вересня 2022
року таких навчальних закладів залишиться
лише 12...
Реформації також пояснюються планом поступового переходу до роботи профільних ліцеїв
та гімназій, які на повну потужність запрацюють до 2027 року в усіх регіонах України.
За словами депутата Херсонської облради
Віталія Богданова, заходи в Управлінні освіти
назвали «підвищенням ефективності, наближенням до сучасних стандартів мережі закладів загальної середньої освіти». Хоча насправді все простіше: вирішили заощадити гроші на вчителях та учнях і підзаробити на видачі атестатів.
«Перехід до профільної школи — наступний етап реформування системи шкільної освіти після реформування початкової школи,
— констатує директор Херсонської середньої
школи № 21 Галина Лугова. — Але те, як буде
реалізовуватися цей етап, мене, зізнаюся, дуже
турбує. Адже можливість давати учням повну
загальну середню освіту будуть мати лише школи, де набирають у випускні не менше, аніж чотири класи. Це зроблено для оптимізації витрат
на оплату праці вчителів: невелику кількість
шкіл iз паралелями випускних класів бюджету утримувати дешевше, аніж велику кількість
шкіл, де випускних класів лише один або два,
як зараз у наших школах».
У найскладнішому становищі опинилися
школи, розташовані у передмістях, де немає
можливості набрати необхідну кількість учнів.
«Подібна оптимізація призведе до повального безробіття серед учителів та збільшення в
Україні молодих людей, які не отримали навіть
повної середньої освіти, — тривожиться Галина Лугова. — Ми на порозі дуже серйозних проблем, і як вони будуть вирішені, я поки не уявляю».
Нагадаємо, реформа освіти в Україні стартувала після прийняття Верховною Радою нового Закону України «Про освіту», який набрав
чинності 28 вересня 2017 року. Він передбачає
трирівневу освіту. Так, із 2018 року почався чотирирічний процес реформування початкової
школи, а з 2022-го в Україні введуть поняття
«базова школа», де навчання триватиме п’ять
років. Починаючи із 2027 року, передбачається перехід до «профільних шкіл», де впродовж
трьох років учні отримуватимуть спеціалізовану освіту. Після закінчення кожного рівня
знання учнів перевірятимуть за допомогою державної підсумкової атестації. Після 4-го класу проводяться спеціальні моніторинги, а після
9-го — зовнішнє незалежне оцінювання. В основі концепції реформи освіти — розвиток в учнів компетентності, що передбачає формування
навичок, які дозволяють глибоко розуміти суть
досліджуваного предмета. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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респондентів

25

українських

18-19-річні

українські

На

16%

поменшало

4

кораблі

ставляться позитивюнаки
жителів сіл протяпротимінної
групи
НАТО
військовослужбовців
но до Православної церкви України, згідно нині виконують службові обов’язки на посадах у можуть йти в армію лише за власним бажан- гом останнього десятиліття, заявила за- SNMCMG2У увійшли в Чорне море для
з опитуванням Київського міжнародного ін- штабах та інших органах військового управління ням через пандемію, повідомила пресслужба відувач відділу Інституту економіки та участі у щорічному міжнародному навституту соціології.
НАТО, наголошують у Міноборони України.
Кабміну.
прогнозування НАНУ Тамара Осташко. чанні Sea Breeze-2020.
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■ ОТАКОЇ!

За булаву
— хоч
зубами
Порушивши закон,
Зеленський не поспішає
йти з посади
Оксана СЕРЕДЮК
Перед президентськими виборами
кандидат Зеленський запевняв, що
добровільно піде у відставку, якщо
порушить закон. І ось нагода перевірити тепер уже президента Зеленського на чесність випала.
7 липня глава Національного
агентства з попередження корупції
Олександр Новіков склав і вручив
президентові два протоколи у зв’язку
з адміністративними порушеннями.
Як повідомляє пресслужба офісу
президента, у 2019 році родина глави
держави отримала гроші в рахунок
погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на
суму 5,1 млн гривень і купила облігацій iще на 5,2 млн гривень. Оскільки
вартість ОВДП перевищувала 50 прожиткових мінімумів, упродовж 10
днів Зеленський мав внести в декларацію повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. «Такого повідомлення до реєстру не надійшло»,
— зазначили в НАПК.
Про порушення законодавства
президент Володимир Зеленський
особисто поінформував Національне
агентство з попередження корупції.
Як ідеться у повідомленні офісу президента, глава держави наголосив,
що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення згiдно з чинним законодавством.
Президенту одразу нагадали
про його обіцянку залишити посаду президента України в разі порушення закону. Народний депутат Борислав Береза у своєму Telegram-каналі зазначив, що Зеленський не дотримав слова. Екс-нардеп прикріпив
відповідне архівне відео з президентом в ефірі «Право на владу» (його
можна переглянути на сайті «УМ»).
«Я чекав до ранку. Мені було цікаво, чи президент у нас людина слова, чи базіка. Він сказав, що піде,
якщо порушить закон, і порушував
його багаторазово. Але не йшов. І
ось настав той момент, коли він порушив, визнав це і отримав за порушення закону два адмінпротоколи.
Настав ранок. Зеленський мовчить.
Це означає, що він збрехав? Володимире Зеленський, так iдете на вихід
або зубами за булаву будете триматися? Можете не відповідати. І так усе
видно», — написав Береза.
Водночас український журналіст і
блогер Олексій Панич на своїй сторінціу «Фейсбуцi» додає, що, виконавши
обіцянку й оголосивши про свою відставку, Зеленський залишився б «у
народних очах героєм, який «хотів»,
«почав», але багато чого йому «не
дали», хоча він до кінця зберіг «непідкупність» і «принциповість». «За
таку «самопожертву» Зеленському
все пробачать. Колись потім можна
буде навіть спробувати повторно поборотися за булаву (тільки не зараз),
— зазначає Панич і додає: — По суті,
це був би перший для Зеленського
крок справжнього і неординарного
політика».
Тим часом Національне агентство
з питань запобігання корупції обіцяє
направити матеріали до суду. Але, за
законом, президента не можна притягнути до відповідальності під час
перебування на посаді... ■

(Інтернет-видання «Апостроф»)

«Апостроф» пропонує увазі читачів
переклад з англійської мови статті заступника директора Центру «Євразія» в
Атлантичній Раді Мелінди Харинг, у якій
«політичне майбутнє Зеленського не
здається таким уже забавним».

Або некомпетентність, або саботаж
Бідолаха Володимир Зеленський. У
квітні 2019 року комік-кандидат у президенти зайняв найвищу посаду в Україні,
отримавши при цьому майже три чверті голосів, а через кілька місяців втер
носа вже досвідченим політичним партіям на парламентських виборах. Його
нова партія отримала більшість у парламенті. Але тепер Зеленському загрожує
політичне майбутнє, яке вже не здається таким райдужним, — пише Мелінда
Харинг The National Interest.
Зеленського обрали з трьома обіцянками: припинити війну на сході України, перетворити її на заможну східноєвропейську країну з населенням 42
мільйони і перемогти корупцію. Але
після перших же спроб активності на
фронті реформ він запнувся на своїх же
обіцянках. Впевнена риторика про кардинальні зміни в Україні перетворилася на шепіт. Пройшов лише рік, а президент здається втомленим і розбитим.
І подібні зміни спостерігаються не
тільки в тоні. Істотно змінився і його
персонал. Зеленський звільнив свого
прем’єр-міністра, налаштованого на
реформи, більшу частину своєї команди, генерального прокурора і багатьох
інших високопоставлених чиновників
у березні і квітні, викликавши загальне здивування. Час для цього не міг
бути ще більш невідповідним: глобальна пандемія коронавірусу наздогнала
Україну вже через кілька тижнів і цілком може поглинути до 8,2% її ВВП. Зеленський же найняв лакеїв з мізерним
досвідом і навіть старих приятелів Януковича. Крім цього, він підтримує політично мотивовані звинувачення проти
експрезидента, генерального прокурора, колишнього міністра інфраструктури і керівників податкових і митних
служб.
У травні Міністерство фінансів
звільнило голову незалежної наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України», незалежної компанії, яка
контролює транспортування газу. Історично склалося так, що газ був основним сектором для самозбагачення, але
в 2014 році почалися зміни. Зеленський
зробив крок назад до не найкращих днів
нестримних розтрат, проклавши при
цьому шлях до звільнення голів незалежних наглядових рад, які обіймають
керівні посади у «Нафтогазі», «ПриватБанку» та інших важливих державних компаніях. Прощавай, корпоративне управління, хоча ми ледь встигли познайомитися.
У липні після особистої зустрічі із
Зеленським голова Нацбанку подав у
відставку, пославшись на політичний
тиск. У свою чергу Томаш Фіала, голова найбільшої інвестиційної компанії в
Україні Dragon Capital, заявив, що припинить усі майбутні інвестиції. «Це остання крапля. Можна лише здогадуватися, якими були мотиви. Це або повна
некомпетентність, або саботаж за мотивами Росії», — писав він.
Що ж пішло не так?
Ось п’ять теорій, які можуть пояснити досить радикальні і часто дивакуваті
перестановки за рік, що минув.

Слуга олігарха
Зеленський — маріонетка Ігоря Коломойського. Коломойського, ексвласника «ПриватБанку», найбільшого банку в країні, якого звинувачували у його
розграбуванні на суму $6 млрд, поки він
остаточно не втратив його в 2016 році.
Тепер Коломойський робить усе можливе в декількох судах різних країн, щоб
повернути банк або хоча б частину його
грошей. Зеленський і Коломойський,
безумовно, перебувають у тісних стосунках: серіал Зеленського, в якому він
перетворився зі шкільного вчителя історії на президента завдяки висловлюванням про корупцію в країні, транс-

■ ВОНИ ПРО НАС

П’ять причин, чому на
Зеленського в Україні
чекає провал
Політичне майбутнє президента не здається таким
уже забавним
лювався на телеканалі «1+1», який належить Коломойському. Олігарх також
підтримував Зеленського позитивними
новинами в ЗМІ задовго до президентських перегонів. Іона Фішер із BBC запитала Зеленського про його стосунки з Коломойським під час передвиборчої кампанії, і Зеленський відповів, що олігархи
володіють усіма основними телеканалами, а той факт, що його серіал транслювався на каналі Коломойського, не є таким значним. Рік по тому це твердження викликає недовіру.
У свій перший рік президентства Зеленський провів доброзичливі зустрічі
з олігархами. У вересні 2019 його пресслужба оприлюднила фото усміхненого гаранта, прем’єр-міністра, керівника апарату та самого Коломойського в
офісі президента. Через кілька днів Коломойський з упевненістю заявився на
найсоліднішу в Україні міжнародну Ялтинську конференцію з європейської
стратегії, і тільки ледачий не записав із
ним інтерв’ю. Зеленський не зробив нічого, щоб Коломойський постав перед
судом, а недавно призначений ним генеральний прокурор порушив 24 кримінальні справи проти його попередника
Петра Порошенка. У Коломойського є
близько 30 депутатів партії «Слуга народу», які лояльні до нього, і олігарх не
перестає дошкуляти чиновникам, яких
недавно прибрав Зеленський.

країні. За словами колишнього прем’єрміністра Олексія Гончарука, «Зеленський змінився». У бесіді з газетою Kyiv
Post він зазначив, що Зеленський, з
яким він почав працювати, і Зеленський
сьогодні — «дві різні людини».
Звичайно, слова Гончарука, вже колишнього прем’єр-міністра, можуть
бути не настільки щирими. Він каже,
що Зеленський перебував під впливом
проросійських наративів про те, що Захід і Джордж Сорос мають намір знищити Україну, і що Зеленський почав добре, але не зміг впоратися з конкуруючими інтересами, кризою і важкими політичними рішеннями.

Маріонетка РФ

Не відповідає системі

Версія, якої довго дотримувалися
представники української діаспори та
націоналісти із Західної України, ґрунтується на неприязні до Зеленського. Він
не є носієм української мови, не засуджує
президента Росії Володимира Путіна за
кожної такої можливості і виявляє гнучкість у своїх спробах встановити мир на
сході України. На перший погляд, теорія
здається небезпідставною, але не має вагомих доказів. І, що важливіше, не має
цілковитої підтримки в Києві.

Змінити Україну неможливо. Там
продається все, включаючи парламентаріїв. Назвіть свою ціну, і в дні пандемії
можете всиновити дитину, незаконно
здійснити доставку сотні собак у Канаду і зробити все, що завгодно. Враження
таке, що олігархи відновили свій контроль над парламентом просто за копійки, і весь цей час вони контролювали
ЗМІ та інші великі галузі. Як стверджують правлячі олігархи в серіалі Зеленського: «Управлятися з цим стадом стало
набагато простіше, ніж із попереднім».
Поки роль грошей у політиці України
не зміниться, не має значення, хто президент. При погляді на сучасну історію
України повністю відкинути цю теорію
поки не виходить.
Зрозумілим є одне: шоу в Україні
триватиме, але чи Зеленський гратиме
в ньому головну роль — це вже інше питання. Поки, судячи з ситуації в Києві,
здається, що це шлях у минуле. ■

Жертва власної недосвідченості
У Зеленського був план, але він провалився. До 2019 року він ніколи не займав високої адміністративної посади і
ніколи не був в уряді. На щастя, його
перший начальник штабу, Андрій Богдан, умів керувати президентською адміністрацією і міг дати прочухана парламенту як ніхто інший. Поки Богдан
був на місці, в Києві все працювало.
Богдан пішов — усе розвалилося. Як
стверджують джерела в Києві, Зеленський прислухається до чотирьох друзів,
які зайняли посади начальника штабу, старших радників і голів служб безпеки. І ніхто не має жодного уявлення
про економіку чи політику. Інсайдери
стверджують, що президент не довіряє
стороннім, хоче, щоб його люди були в
кожному комітеті та раді, не має жодного бачення і вимагає, щоб усе бути зроблено негайно. Він не може делегувати.
Він ігнорує свій власний кабінет і має
справу безпосередньо з міністрами і регіональними лідерами. Після низки невиправданих кадрових рішень цієї весни така теорія виглядає все більш правдоподібною.

Жертва власної наївності
Зеленський щиро бажав добра й пішов у президенти, щоб налагодити справи у країні. До цього він був заможним,
знаменитим і смішним. Іншими словами, йому не потрібна була робота. Сам
він каже, що вирішив йти на вибори,
щоб його діти могли жити в нормальній

■ ДОВІДКА «УМ»
Атлантична Рада (англ. Atlantic Council) —
аналітичний центр, неурядова організація США,
котра переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти.
Атлантична Рада була заснована з метою, яка
сприяла продовженню співпраці між Північною
Америкою та Європою, що почалася після Другої світової війни. Перші роки її роботи полягали
в основному в публікаціях політичних документів
та опитуванні європейців й американців щодо їх
ставлення до трансатлантичного та міжнародного
співробітництва.
Незважаючи на те, що Атлантична Рада публікувала політичні документи та монографії, Мелвін Меллі з університету штату Уейн написав, що,
особливо в перші роки, реальна сила Ради полягала у її зв’язках із впливовими політиками.
Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс
Фог Расмуссен назвав Раду «видатним аналітичним центром» iз «давньою репутацією», а колишній американський сенатор Річард Лугар зазначив, що Рада «високо цінується в межах атлантичної спільноти».

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2019

СВІТ
Лія Ахеджакова
російська актриса
Інна СТЕПАНЧУК
Відучора, з 9 липня, Литва припинила трансляцію телеканалів RT на
своїй території через зв’язки цієї російської мережі з медіачиновником та відомим пропагандистом Дмитром Кисельовим. Як повідомив голова комісії
з питань радіо та телебачення Литви
Мантас Мартішюс, загалом буде призупинене мовлення п’яти каналів мережі RT, відомого раніше як Russia
Today. «Ці канали призупиняються не
через будь-які порушення, а через те,
що особа, пов’язана з цими каналами,
була включена до списку осіб, які перебувають під санкціями. Це пан Кисельов, який не має бути винятком»,
— додав пан Мартішюс, якого цитує
«Радіо «Свобода».
Нагадаємо, раніше до аналогічного
кроку вдалася Латвія, яка 30 червня з
тієї ж причини припинила поширення
семи каналів RT. Рішення про заборону RT обговорюють також в Естонії.
Головний редактор RT Маргарита Симоньян уже заявила, що Дмитро
Кисельов не очолює Russia Today і не
має жодного стосунку до телеканала.
«Дмитро Кисельов очолює МІА «Россия сегодня». Вони, напевно, в Google
просто забили «Россия сегодня», і їм
переклало Russia Today. Нічим іншим
цю фантасмагоричну тупість я пояснити не можу. Russia Today очолюю я уже
15 років, від моменту його створення»,
— зазначила вона в коментарях російським виданням.
Справді, відомий своєю антизахідною риторикою телеведучий Дмитро
Кисельов не очолює RT. Він керує державною медіагрупою «Россия сегодня», до складу якої саме й входить мережа телеканалів RT (раніше — Russia
Today), а також інші канали, радіостанції та сайти, сервіс новин Sputnik, інформаційне агентство Prime та медіапроєкт Inosmi.ru. Про це пише навіть
російська «Вікіпедія». Медіагрупа
Кисельова входить до низки провідних отримувачів державної підтримки в Росії. За останні пару років «Россия сегодня» отримала від держави по-

«Є така національна ідея — шукати весь час ворога, де його нема: то американці у них винні, то
Україна заважає жити, то Грузія неприємна. Пропаганда працює на якусь частину населення, яка
не задумується, їй просто не до цього... Чули пісню Бориса Гребенщикова «Вечірній мудозвон»?
Гребенщиков сформулював нашу телепропаганду, і цей діагноз уже ніколи не відмити».

■ ДОБАЛАКАЛИСЬ...

■ НОВИНИ ПЛЮС

Зовсім не «совпадєніє»

США розпочали процедуру виходу
з ВООЗ

Литва вслід за Латвією призупиняє трансляцію
телекомпанії Russia Today

США офіційно повідомили ООН про
свій вихід із Всесвітньої організації охорони
здоров’я, яку Вашингтон звинувачує в несвоєчасному реагуванні на пандемію коронавірусу.
Згідно з процедурою, сам вихід iз ВООЗ її найбільшого донора настане після закінчення річного періоду, тобто 6 липня наступного року. У
травні Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон
має намір повністю припинити відносини з організацією, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. Натомість головний противник Трампа на листопадових президентських виборах Джо Байден заявив, що в
разі перемоги на виборах він поверне США до
складу ВООЗ.

Росія ветувала резолюцію про
гуманітарну допомогу Сирії
Росія та Китай наклали вето в Раді Безпеки
ООН на висунутий Німеччиною та Бельгією проєкт резолюції про роботу Місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. 13 iз 15 держав-членів РБ ООН схвалили німецько-бельгійський проєкт. Це вже 15-те вето, яке Росія
накладає з початку війни в Сирії.

В Іспанії буде перший у світі
пам’ятник загиблим медикам

❙ Пропагандист Кисельов є героєм численних фотожаб у мережі.
над 20 мільярдів рублів (це майже 300
мільйонів доларів). Ресурси мадіагрупи є потужними пропагандистськими
рупорами Кремля в усьому світі. Тому
справжнім бенефіціаром RT є саме пан
Кисельов.
Відтак представникам РФ не залишається нічого іншого, як волати про «дискримінаційні кроки влади
щодо російських медіаресурсів, спроби
звільнити інформаційний простір від
альтернативних точок зору». Принаймні так стверджує офіційний представ-

ник МЗС РФ Марія Захарова.
Але в Латвії, наприклад, не надто
побиваються через втрату «альтернативних точок зору». Як наголосили в
NEPLPadome (рада з питань телебачення Латвії), RT, за оцінкою латвійських
органів безпеки, є найвпливовішим каналом російської пропаганди на Заході,
зокрема, постійно «намагається представити Латвію як неспроможну країну». Тож виполювати пропагандистські бур’яни на своєму інформаційному
полі — зовсім не «совпадєніє». ■

Пам’ятник на честь лікарів i медсестер, які
загинули в Іспанії через епідемію коронавірусу, буде встановлений у районі Камартін в Мадриді, на площі Саградос-Коразон (Святі серця), повідомила Іспанська медична організація.
Пам’ятник також вшановуватиме працівників аптек, які померли після зараження COVID-19. Новий пам’ятник стане другим пам’ятником у Мадриді, пов’язаним із коронавірусною епідемією.
15 травня на вулиці Алкала в центрі столиці було
відкрито пам’ятник усім жертвам CОVID-19.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив, що наразі в усій країні заражено понад
52 тисячі медичних працівників. У свою чергу,
уряд представив дослідження щодо стійкості до
коронавірусу іспанських мешканців, яке показує,
що щонайменше 10 відсотків лікарняного персоналу було заражено. Згідно з дослідженням, серед усього населення Іспанії відсоток людей з антитілами становить лише 5,2 відсотка. ■

■ COVID-19

Щоб зупинити поширення вірусу, на початку березня
сербська влада запровадила карантин. Однак уряд у Белграді
одним із перших вирішив зняти обмеження та відкрити країну 21 червня. Повернення до карантинних заходів президент
Вучич пояснив тим, що ситуація у країні, а особливо в столиці, є серйозною. «Всі лікарні в
Белграді повністю заповнені»,
— заявив президент. ■

Бунт через «корону»
Країни Західних Балкан повертаються
до карантину
Ігор ВІТОВИЧ
У столиці Сербії Белграді у
вівторок, 7 липня, ввечері тисячі людей вийшли на протест
проти анонсованого президентом країни Александаром Вучичем посилення карантинних
обмежень. Опоненти влади не
схвалюють повернення жорсткого карантину, введеного через погіршення епідеміологічної ситуації в державі. Вучич,
зокрема, оголосив про відновлення комендантської години
з п’ятниці до понеділка та заплановане закриття Белграда
через збільшення кількості захворювань.
Правоохоронці застосували
сльозогінний газ, коли велика
група демонстрантів, приблизно тисяча осіб, у ніч на середу, 8
липня, намагалася взяти штурмом будівлю парламенту у Белграді. Радикально налаштовані
демонстранти прорвалися у хол
будівлі парламенту, підпалили
поліцейські автомобілі та сміттєві контейнери, закидали правоохоронців камінням. У результаті сутичок постражда-
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ли 43 поліцейських, 17 маніфестантів, 23 особи затримано.
Поліцейські силою відтіснили
демонстрантів iз будинку.
«Ми протестуємо, тому що
наш президент вирішив скасувати режим надзвичайного стану, щоб провести парламентські вибори, а зараз він
знову запроваджує карантин і
ми виступаємо проти», — так
пояснив мотиви протестувальникiв один iз мешканців Белграда в розмові з «Євроньюс».
Опозиція заявляє, що Александар Вучич використовує
обмежувальні заходи для авторитарного правління.
Зараз очевидно, що Вучич
маніпулював вірусом через вибори, і все це повернулося до
нього бумерангом. Зокрема, на
матч між двома найпопулярнішими футбольними командами країни «Червоною зіркою»
і «Партизаном», найбільшою
спортивною та фанатською
подією Сербії, на яку Вучич
дозволив приїхати вболівальникам. Це, за деякою інформацією, спонукало до повторного виникнення коронавірус-

■ А ТИМ ЧАСОМ...

❙ Поліції силою вдалося втихомирити розгніваних сербів.
ної інфекції. Вучич переміг на
виборах, тому зараз пандемія
вже не є настільки важливою
для нього.
У четвер, 9 липня, президент Сербії відреагував на демонстрації в Белграді, НовіСаді та інших містах Сербії.
Вучич записав відеоповідомлення для громадян своєї країни в літаку, яким летів до Парижа на зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем
Макроном. «Дорогі громадяни,
я пообіцяв вам, що ми будемо
захищати мир і стабільність,
незважаючи на кримінальні,
хуліганські насильницькі напади, якими ми всі шоковані»,
— заявив Вучич. Він додав, що
був шокований тим, що в місті
Нові-Сад у 1941 році будівля

мерії не була пошкоджена під
час фашистського нападу, тоді
як під час протесту в середу
таке сталося.
Опоненти уряду не схвалюють поновлення пандемічних
обмежень і стверджують, що
суспільство не повинно втрачати на карантинних заходах. У
семимільйонній Сербії підтверджено понад 16 тисяч випадків
COVID-19 та 330 летальних випадків від коронавірусу. Президент Сербії вдався до відновлення карантинних обмежень
через різке збільшення кількості інфекцій зафіксованих
на початку цього тижня, коли
станом на вівторок за попередній день було підтверджено 299
випадків зараження та 13 смертей.

Як відомо, країни Шенгенської
зони Євросоюзу з 1 липня відкрили свої кордони для 15 країн світу зза меж зони. Тисячі сербів вирушили до Греції, яка для них є головною
країною літнього відпочинку. Але через різке зростання заражень коронавірусом уже за тиждень дозвіл
на в’їзд для сербів було знято. Австрія також попереджає своїх громадян про небезпеку поїздок до країн
Західних Балкан, а також закрила
свої кордони для заробітчан iз Болгарії, Румунії та Молдови, які стали
головними «перевізниками» інфекції
до Австрії. Закривають кордони для
приїжджих із Сербії, Чорногорії та ще
12 країн iз-за меж Шенгенської зони
та Нідерланди.
Про зростання захворюваності на
COVID-19 попереджають інші країни
Балканського регіону: Боснія і Герцеговина та Чорногорія. Хоча українська влада повідомляє: наші туристи
вже можуть безперешкодно відвідувати Сербію та ці дві країни.
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
3.30, 5.20 Новини
09.30 Т/с «Дама під вуаллю»
10.30 Т/с «Жіночий рай»
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55
Суспільна студія. Марафон
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 «Грандіозні проєкти:

13 липня

КАНАЛ «1+1»

канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
22.45, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойові машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с
«Авіакатастрофи: причини

і наслідки»
12.20 Про військо
13.00 Час. Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
14.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16.10, 17.10 Д/с «Переказана

14.30 Вогонь Купала. Пісенно-

18.15 «Один за всіх»

08.00 «Олімпік» — «Дніпро-1».

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.45, 3.30 «Любий, ми
переїжджаємо»
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50
«Розсміши коміка-2020»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.30 Комедія «Кухня»

16.30, 18.55 «Суперчуття»

22.30, 5.30 «Гроші-2020»

17.30, 20.30, 22.45 «Дикі

23.45 «Дубінізми-2020»
00.05, 1.50 Х/ф «Судний день»

19.20 «Особливий загін»
21.40 Святі та грішні
00.00 Бюджетники
04.00 Пліч-о-пліч
04.15 «Українська Гельсінська
спілка — вектор

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 , 09.20 Ранок з
«Інтером»
10.00, 18.00, 19.00, 1.50
«Стосується кожного»
11.50, 12.25 Х/ф «Тримай у
полі зору»
14.05 Х/ф «Знайомство
за шлюбним
оголошенням»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Привіт із
минулого»
23.50 Х/ф «Циган»
03.20 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»
5-й

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

Австралія»

тварини»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30, 3.40 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сонячний листопад»
23.30, 2.00 Т/с «Любов із
заплющеними очима»
01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Вар’яти
07.50 Improv Live Show
08.50 Х/ф «Тупий і ще
тупіший»
10.50 Х/ф «Оз: Великий і
могутній»
13.10 Х/ф «Красуня і
чудовисько»
15.30 Таємний агент
19.00 Аферисти в мережах
20.50 Х/ф «Поїздка в
Америку»
23.00 Х/ф «Знайомтесь,
Дейв»
00.50 Х/ф «Краще не дивись»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
історія»
18.10 Д/с «Повітряні воїни»
19.20 Д/с «Тихоокеанська війна
в кольорі»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
03.15, 4.10 Дзеркало історії

визначено»
НТН

музичне шоу з Будинку

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

05.00 «Top Shop»

звукозапису Українського

22.50 Т/с «Лінія світла»

10.00 «Великий футбол»

05.50 М/ф «Вінні Пух»

радіо

00.40 Х/ф «Ідеальний голос»

11.40 «Кальярі» — «Аталанта».

06.35, 16.50, 20.50, 4.00
«Випадковий свідок»
07.25 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
09.10 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.30
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.00, 3.00, 4.05 «Речовий
доказ»

16.20 Боротьба за виживання.

Чемпіонат Італії

Виживання у пустелі
16.50 Чилі. Дика мандрівка.

Чемпіонат України

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

17.10 «Великий футбол»

«Барселона». Чемпіонат

18.45 Топ-матч

Документальна програма

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

Іспанії

19.00 Чемпіонат Італії. Огляд

сурдоперекладом)
18.20 М/ф «Містер Селфрідж»
19.20 Історія високої моди.
Римська елегантність
20.20 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
21.10 Грандіозні подорожі

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15, 16.10 «За фактом»

16.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
16.45 «Маріуполь» —
«Карпати». Чемпіонат
України
18.30, 20.55
#залишайсязФутболом.

19.30 «Легенди карного

18.15 «Ехо України»

Перша Ліга

Британії. Документальна

20.00 «Прямий ефір»

18.55 LIVE. «Оболонь» —

програма

22.00 «Прямий контакт»

00.15 Х/ф «Рейд-2»

21.40 Новини

04.35 «Правда життя»

22.10 Слов’янськ. Незабуте.
Документальна програма

в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

22.35 Непереможні. Концертна
програма
00.15 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем. Білий птах із
чорною ознакою
00.45 Букоголіки. Авторське

06.00 Гімн України
06.00 UA.МУЗИКА. Кліп

право
01.15 Сильна доля. ДАХА БРАХА
02.10 Сильна доля. ДРУГА РІКА

07.00 Новини

03.05 Спільно

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

04.00 UA.Фольк. Спогади

пустелі»

04.55 По обіді-шоу

Документальна програма
10.45 Експедиція зі Стівом
Бекшеллем
12.30 Х/ф «Король
Дроздовик»

07.00 Т/с «Опер за викликом-3»
10.00 «Помста природи»
10.35 «Загублений світ»
14.15 Х/ф «Зворотна тяга»
19.15 Т/с «Опер за викликом-4»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
22.00 Т/с «CSI: Місце злочину13»
23.45 Х/ф «Ефект близнят:

05.50 Погода

Меч імператора»

Перегони на санчатах»
09.00 Смаки Європи.

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

21.30 #залишайсязФутболом
22.55 LIVE. «Севілья»
— «Ейбар». Чемпіонат

СТБ
05.15, 8.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Все буде добре!»

01.25 Т/с «CSI: Місце злочину12»

11.20 «Ультиматум»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
14.50 Т/с «Ультиматум»
15.35 Т/с «Кріпосна»

ФУТБОЛ-1
06.00, 9.50, 19.45 Yellow

20.25 LIVE. «Леванте»
— «Сосьєдад». Чемпіонат

05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.35, 13.20 Т/с «Розтин покаже»
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Х/ф «13-й район»
17.00 Х/ф «13-й район.
Цегляні маєтки»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф «Нічний
політ»
22.05 Свобода слова
23.55 Х/ф «Справжня
мужність»
01.55 Х/ф «Арсенал»

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00 Х/ф «Буль та Білл»
10.30 М/ф «Віллі та круті тачки»
12.15 М/ф «Астробой»
14.00 Х/ф «Фанатки
на сніданок не
залишаються»
16.00, 22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»

Іспанії
22.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд

18.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.

туру
Чемпіонат Італії
01.10 Чемпіонат Італії. Огляд

Америка»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.00 Х/ф «Зломники

туру
02.05 «Вільярреал» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії

сердець»
02.00 Х/ф «Як кохатися з
жінкою»

03.55 «Севілья» — «Ейбар».

03.20 «Нічне життя»

Чемпіонат Іспанії
ТЕТ

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса

01.50 «Львів» — «Ворскла».

08.00, 1.30 Правда життя

Чемпіонат України

09.30, 0.20 Речовий доказ

03.40 Топ-матч
03.55 «Інтер» — «Болонья».
Чемпіонат Італії

10.40, 12.40, 17.35 Ремесла за
призначенням
11.40 Тваринна зброя
13.40 Теорія Змови

ФУТБОЛ-2

14.30, 19.55 Їжа богів

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

06.30, 19.55 «Бундесліга weekly».

16.05 Людство: забута історія

Чемпіонат Німеччини
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2008 р./2014 р.)

02.05 «Облом.UA.»

04.55 Служба розшуку дітей

Іспанії

Харків»

08.10 М/ф «Рівень Маркуса.
08.40 Новини

06.00, 18.15 «Спецкор»

16.50 Х/ф «Закляті вороги»

06.05 Енеїда. Тетяна Філєвська

07.50 М/ф «Фархат — принц

«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша Ліга

КАНАЛ «2+2»

туру. Прем’єра

23.20 «Наполі» — «Рома».

17.10 «Ситуація»

Увага! За можливими змінами

туру. Прем’єра

13.55 «Вільярреал» —

залізницею Великої

UA.Культура

16.0 Чемпіонат Іспанії. Огляд
17.00, 21.15 Yellow

18.20 «Свідок. Агенти»
розшуку»

Чемпіонат України

13.25 Журнал Ліги Чемпіонів

15.40, 22.30 Футбол NEWS

04.50 Еврика!

К1

12.00, 13.00, 14.00,
«Репортер». Новини

04.40 Скарб нації

2016»
14.15 «Олімпік» — «Дніпро-1».

Дика природа
18.00 Новини (із

ICTV

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 1.10 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька

17.05 Фестивалі планети

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

18.05 Найдивовижніші тварини

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

світу

21.00 Т/с «Село на мільйон»

07.30 Bonjour Euro!

18.55 Скептик

23.00 Т/с «Матусі»

08.55 Д/с «Класика Євро»

20.50 Заборонена історія

00.00 ЛавЛавСar

09.25 Euro Rendez-Vous

21.45 НЛО з минулого

02.25 Теорія зради

11.05 Франція — Румунія.

22.35 Найдивовижніші тварини

03.10 Щоденники Темного

06.10 «Наполі» — «Рома».

УЄФА Євро-2016

Чемпіонат Італії

13.05 «Великий футбол. Євро-

світ
02.35 Бандитський Київ

03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

14 липня
UA: Перший
06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
3.30, 5.20 Новини
09.30 Т/с «Жіночий рай»
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55
Суспільна студія. Марафон
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30, 18.55 «Суперчуття»
17.30 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

21.40 Наші гроші
22.15 Т/с «Містер Селфрідж»
00.00 Перша шпальта
04.00 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Умка»
07.10 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.50, 16.50, 20.50, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Постріл у спину»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.00, 1.05, 3.10 «Речовий
доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 UA.МУЗИКА. Кліп
06.05 Енеїда. Богдана
Романцова
07.00 Новини
07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
07.50 М/ф «Покахонтас»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Лікар Маркус»
08.40 Новини
09.10 Х/ф «Росселла»
10.20 Світові чемпіонати.
Найкраще
10.50 Війни за статки. Сонні
Боно. Документальний
цикл
11.45 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
12.25 Х/ф «Три золоті
волосини сонячного
короля»
14.25 З весною у серці.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
15.30 Вогонь Купала. Устим
Скрипка «Арія Андрія»
з опери «Запорожець за
Дунаєм»
15.30 Вогонь Купала. Іларія
15.50 Країна пісень

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15 «Любий, ми
переїжджаємо»
11.40, 13.30, 15.05 «Міняю
жінку-14»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.30 Комедія «Кухня»
22.30 Комедія «Фейкові копи»
00.25 Бойовик «Місія сереніті»
02.25 Трилер «Екс махіна»
05.30 «Українські сенсації»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.30 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Привіт із
минулого»
23.50 Х/ф «Циган»
03.00 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Гончаренко рулить
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, 22.45, 0.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойові машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с
«Авіакатастрофи: причини

і наслідки»
12.30 Є сенс
13.10 Д/с «Таємниці людського
мозку»
14.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16.10, 17.10 Д/с «Переказана

історія»
18.10 Д/с «Повітряні воїни»
19.20 Д/с «Тихоокеанська війна
в кольорі»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
03.15, 4.10 Дзеркало історії

17.10 Х/ф «Нічний політ»

16.25 Боротьба за виживання.
Виживання у пустелі
16.55 Чилі. Дика мандрівка.
Морська видра.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 М/ф «Містер Селфрідж»
19.15 Історія високої моди.
Римська елегантність
20.20 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
21.05 Грандіозні подорожі
залізницею Великої
Британії. Документальна
програма
21.40 Новини
22.10 Війна. історії початку.
Документальна програма
22.35 Фестиваль «Klezmer Fest».
Dj Boochyaman
23.15 Фестиваль «KlezmerFest».
Samuel Berthod&Stanko
Marinkovic
00.10 Час поезії з Василем
Герасим’юком. Володимир
Сосюра
00.45 Букоголіки.
Шістдесятництво. Оля
Гнатюк
01.15 Сильна доля. Марія
Бурмака
02.10 Сильна доля. Арсен
Мірзоян
03.25 Спільно
04.20 Енеїда. Ренат Сеттаров
05.20 Новини
05.50 Погода

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15, 16.10 «За фактом»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат
Іспанії
00.55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
01.50 «Маріуполь» —
«Карпати». Чемпіонат
України
03.55 Матч. Чемпіонат Іспанії

Італії
00.40 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
01.35 «Севілья» — «Ейбар».
Чемпіонат Іспанії
03.55 «Лечче» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії

10.50 Т/с «Хейвен»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
17.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
01.50 «Нічне життя»

19.20 «Особливий загін»
20.30 «Дикі тварини»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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06.00, 7.15 Kids’ Time

04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.05 М/ф

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

07.20 Вар’яти

04.30 Факти

09.20 Т/с «Грімм»

04.50 Т/с «Відділ 44»

11.20 Х/ф «Як Грінч украв

05.35, 20.15 Громадянська

23.00, 3.50 Сьогодні
09.30, 4.40 Реальна містика

Різдво»
12.45 Агенти справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сонячний листопад»

оборона

13.20 Екси

06.30 Ранок у великому місті

15.20, 19.00 Шахраї в мережах
20.50 Х/ф «Клік: із пультом

з Костянтином Стогнієм
22.50 Х/ф «Не займайте
10.05 Секретний фронт

01.00 Т/с «Загублені»

00.00, 2.00 Т/с «Будинок надії»

02.00 Зона ночі

01.30 Телемагазин

04.10 Абзац

12.45, 15.45 Факти. День

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.20 «Ультиматум»
14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»
22.50 Т/с «Лінія світла»
00.40 Х/ф «Ідеальний голос2»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»

14.15, 16.20 Х/ф «Живі»

МЕГА
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Наутилус:
повелитель океану»
08.35 Х/ф «Імперія акул»
10.10 «Помста природи»
10.40, 17.20 «Загублений світ»
13.30 Х/ф «Онг Бак»
15.25 Х/ф «Майстер тай-цзи»
19.15 Т/с «Опер за викликом-4»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.00 Т/с «CSI: Місце злочину13»
23.45 Т/с «CSI: Місце злочину12»
02.10 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Кальярі» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
07.45 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша Ліга
09.30 #залишайсязФутболом.
Перша Ліга
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35 Журнал Ліги Чемпіонів
12.05, 3.40 Топ-матч
12.10 «Великий футбол»
13.45 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 «Лаціо» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
16.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.30 «Олімпік» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
18.15 «Вільярреал» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
20.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
20.25 LIVE. «Лечче» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
21.15 Yellow

10.55, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин
покаже»

5 канал

КАНАЛ «2+2»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

по життю»

Зохана»
23.20 Контролер

08.45 Факти. Ранок

ФУТБОЛ-2
06.00 #залишайсязФутболом
07.00, 19.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
07.30 «Bonjour Euro!»
08.55 Д/с «Класика Євро»
09.25, 13.10 «Euro Rendez-Vous»
11.15 Албанія — Швейцарія.
УЄФА Євро-2016
14.00 Вельс — Словаччина.
УЄФА Євро-2016
15.55 «Великий футбол. Євро2016»
17.30, 3.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
18.00 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша Ліга
20.15, 23.30 Yellow
20.25 LIVE. Матч. Чемпіонат
Іспанії
22.25 Топ-матч
22.40 LIVE. «Мілан»
— «Ювентус». Чемпіонат

06.00 Бандитський Київ
08.00, 1.30 Правда життя
09.20, 0.20 Речовий доказ
10.30, 13.00, 17.00 Ремесла за
призначенням
11.30, 18.00 Тваринна зброя
12.30 Фестивалі планети
13.30 Теорія Змови
14.20, 20.00 Їжа богів
15.10, 23.30 Загадки Всесвіту
16.00, 21.45 Людство: забута
історія
19.00 Скептик
20.50 Заборонена історія
22.40 Найдивовижніші тварини
світу
02.30 Містична Україна
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Гра»
01.45 Х/ф «Старим тут не
місце»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 1.00 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 22.00 Одного разу в Одесі
16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон»
23.00 Т/с «Матусі»
00.00 ЛавЛавСar
02.15 Теорія зради
03.00 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi
читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на
2020 рік, це можна зробити до 18 липня, і ви отримуватимете газету із серпня. Передплата на «Україну
молоду» оформлюється як за електронною версією
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
до кінця року — 328 грн 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця року — 428 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,
до кінця року — 118 грн 85 коп.
Передплатний iндекс
— 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп., на
півроку — 10 грн 00 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
3.30, 5.20 Новини
09.30 Т/с «Жіночий рай»
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.45,
4.50 Суспільна студія.
Марафон
15.10 UA:Спорт
15.25 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30, 18.55 «Суперчуття»
17.30 Наші гроші
19.20 «Боротьба за виживання»
20.30 «Дикі тварини»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.35 ТСН
09.25 «Життя відомих людей2020»
10.20 «Життя відомих людей2019»
11.15 «Любий, ми
переїжджаємо»
11.40, 13.20, 15.00 «Міняю
жінку-14»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.30 Комедія «Кухня»
22.30, 2.30 Комедія «Джуніор»
00.35 Бойовик «Меркурій у
небезпеці»
05.30 «Українські сенсації»

15 липня
ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.35 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.55 «Речдок. Особливий
випадок. Привіт із
минулого»
23.50 Х/ф «Циган»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

(Київ) — ФК «Ворскла»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

Актуально: Економіка.

06.20 Особливий погляд

Політика. Соціум

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

(Полтава)
22.15 Погода (у перерві)
23.50, 3.50 Пліч-о пліч
00.00 Спільно
04.00 Енеїда

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

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

06.05 М/ф

04.15 Еврика!

07.20 Вар’яти

04.25 Служба розшуку дітей

09.20 Т/с «Грімм»
23.00 Сьогодні
09.30, 3.50 Реальна містика

04.30 Факти
11.40 Х/ф «Знайомтесь,
04.50 Т/с «Відділ 44»

Дейв»

05.35, 10.05 Громадянська

13.20 Екси
12.45 Агенти справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сонячний листопад»

15.20 Кохання на виживання

08.15 Д/с «Неймовірні

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

винаходи»

21.00, 22.45, 2.00, 4.00,

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

5.00 Час новин

10.10, 11.10 Д/с

07.10, 8.10, 21.25, 0.50

оборона

17.10, 19.00 Хто зверху?

06.30 Ранок у великому місті

21.00 Х/ф «Оптом дешевше»

08.45 Факти. Ранок

22.50 Х/ф «Оптом

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

дешевше-2»

з Костянтином Стогнієм

00.20 Т/с «Загублені»
11.00, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин
02.05 Служба розшуку дітей

23.30, 2.00 Т/с «Все ще буде»
01.30 Телемагазин

07.15 Д/с «Бойові машини»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

02.10 Зона ночі

«Авіакатастрофи: причини

покаже»
12.45, 15.45 Факти. День

04.10 Абзац

5 канал

21.25 Кубок України з футболу.
Фінал. ФК «Динамо»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

13.25, 16.20 Х/ф «Гра»

і наслідки»

історія»

12.30 Про військо

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

13.10 Д/с «Таємниці людського

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна

мозку»

в кольорі»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

15.30 Д/с «Життя через

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

об’єктив»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

16.10, 17.20 Д/с «Переказана

03.15, 4.10 Дзеркало історії

Харків»
21.55 Т/с «CSI: Місце злочину13»
23.40 Т/с «CSI: Місце злочину12»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 29-й тур ЧУ з футболу
«Десна» — «Колос»

08.30 Д/с «Класика Євро»
09.00, 12.45, 15.25 «Euro RendezVous»
10.45 Туреччина — Хорватія.
УЄФА Євро-2016
13.30 Польща — Півн. Ірландія.
УЄФА Євро-2016
17.00 Німеччина» — «Україна.
УЄФА Євро-2016
18.55 «Великий футбол. Євро2016»
20.25 LIVE. «Дженоа»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
21.15 Yellow
22.25 Топ-матч
22.40 LIVE. «Аталанта» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
00.40 Огляд сезону. Чемпіонат
Німеччини
01.35 «Динамо» — «Ворскла».
Фінал. Кубок України
03.55 «Маріуполь» —
«Карпати». Чемпіонат
України

16.25 Х/ф «Рахунок»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Злочинець»
01.20 Х/ф «Арсенал»
02.50 Стоп

04.25 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Як жінки чоловіків
продавали»
07.15 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.50, 16.50, 20.50, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Доброго ранку!»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Будьте здоровi»
14.00, 1.00, 3.10 «Речовий
доказ»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00
06.00
06.05
07.00
07.05
07.50
08.15
08.40
09.10
10.20
10.50

Гімн України
UA.МУЗИКА. Кліп
Енеїда. Олег Промахов
Новини
М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
М/ф «Покахонтас»
М/ф «Рівень Маркуса. Чия
черга»
Новини
Т/с «Росселла»
Світові чемпіонати.
Найкраще
Війни за статки. Брітні
Спірс. Документальний
цикл

11.45 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
12.25 Х/ф «Калоші щастя»
14.25 З весною у серці.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
15.30 Сильна доля
15.50 Країна пісень
16.25 Боротьба за виживання.
Травоїдні
16.55 Чилі. Дика мандрівка.
Птахи
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 М/ф «Містер Селфрідж»
19.15 Історія високої моди.
Перуки та тонке мереживо
20.15 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
21.05 Грандіозні подорожі
залізницею Великої
Британії. Документальна
програма
21.40 Новини
22.00 Аеропорт. Перший штурм.
Події на сході України
влітку 2014-го
23.15 КлезмерФест. Samuel
Berthod&Stanko Marinkovic.
Найкраще-2019
00.00 Сучасна музика на
UA.Культура. Тельнюк.
Сестри
00.10 #БібліоFUN з Ростиславом
Семківим. Франц Кафка
00.45 Букоголіки. Війна в
літературі. Катерина
Калитко
01.15 Сильна доля. Даха Браха
02.10 Сильна доля. Антитіла
03.25 Спільно
04.20 Енеїда. Тетяна Терен (8-й
випуск), другий сезон
05.20 Новини
05.50 Погода

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.15 «Ультиматум»
14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»
22.50 Т/с «Лінія світла»
00.40 Х/ф «Ідеальний
голос-3»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15, 16.15 «За фактом»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Викрадення
літака»
08.45 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
10.35 «Помста природи»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «Випадковий
шпигун»
15.30 Х/ф «Кришталеві
черепи»
19.15 Т/с «Опер за викликом-4»
20.10 Т/с «Ментівські війни.

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15, 18.40 «Мілан»
— «Ювентус». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS
10.20, 1.10 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша Ліга
12.05 «Лечче» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
13.55 «Львів» — «Ворскла».
Чемпіонат України
16.00 Матч. Чемпіонат Іспанії
17.45 Огляд сезону. Чемпіонат
Німеччини. Прем’єра
20.30 Yellow
20.45, 23.45 «Студія LIVE»
21.25 LIVE. «Динамо»
— «Ворскла». Фінал.
Кубок України
00.15 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
03.00 Огляд сезону. Чемпіонат
Німеччини
03.55 «Дженоа» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
ФУТБОЛ-2
06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
07.00 Bonjour Euro!

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00, 1.30 Т/с «Доктор Хто»
10.50, 0.00 Т/с «Хейвен»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
17.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
09.40 Т/с «Рання пташка-2»
10.30, 17.30 4 весілля

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.30 Правда життя
09.20, 0.20 Речовий доказ
10.30, 16.55 Ремесла за
призначенням
12.30 Вижити в дикій природі
13.20 Теорія Змови
14.10, 19.55 Їжа богів
15.05, 23.30 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 Людство: забута
історія
17.55 Тваринна зброя
18.55 Скептик
20.50 Заборонена історія
22.35 Найдивовижніші тварини
світу
02.30 Там, де нас нема
05.40 Наші

11.30, 16.30, 1.00 Панянкаселянка
12.30, 13.00 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 22.00 Одного разу в Одесі
16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон»
23.00 Т/с «Матусі»
00.00 ЛавЛавСar
02.15 Теорія зради
03.00 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

16 липня
UA: Перший
06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
3.30, 5.20 Новини
09.30 Т/с «Жіночий рай»
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55,
4.50 Суспільна студія.
Марафон
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30, 18.55, 20.30 «Суперчуття»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.35 ТСН
09.25 «Життя відомих людей2020»
10.15 «Життя відомих людей2019»
11.10 «Любий, ми
переїжджаємо»
11.35, 13.25 «Одруження наосліп4»
15.00 «Одруження наосліп-5»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Комедія «Кухня»
21.45 «Право на владу-2020»
00.30 Трилер «Час»
02.20 Жахи «Виття:
переродження»
05.30 «Українські сенсації»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.55 «Речдок. Особливий
випадок. Привіт із
минулого»
23.50 Х/ф «Циган»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

21.40, 4.25 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Т/с «Містер Селфрідж»
00.00 #ВУКРАЇНІ
04.00 Енеїда
НТН

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 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,
21.00, 22.45, 0.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

12.25

05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Повернення

14.20

блудного папуги»
07.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»

15.50
16.25

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.15 «Свідок»

16.55

09.00 Х/ф «Сумка інкасатора»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Вартість життя»

18.00

14.05, 1.05, 3.15 «Речовий
доказ»
18.20, 4.15 «Правда життя»

18.20
19.15

19.30 «Легенди карного
розшуку»

20.15

00.15 «Склад злочину»
21.05
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

21.40
22.10

06.00 Гімн України
06.00 Енеїда. Ярослав Лодигін

23.10

07.00 Новини
07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
07.50 М/ф «Покахонтас»

23.55

08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Проблема з краном»
08.40 Новини

00.10

09.00 Х/ф «Мужність жінки.
Росселла»

00.40

10.15 Світові чемпіонати.
Найкраще
10.50 Війни за статки.
Радіолегенда Кейсі Кейс.
Документальна програма
11.45 Втеча до ідеального міста.

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.05 М/ф

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

07.20 Вар’яти

04.30 Факти

09.20 Т/с «Грімм»

04.50 Т/с «Відділ 44»

11.20 Х/ф «Клік: із пультом

05.35 Громадянська оборона

23.00 Сьогодні
09.30, 3.50 Реальна містика

по життю»
12.45 Агенти справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-3»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сонячний листопад»
23.20 Слідами

01.15
02.10
03.25
04.25
05.20

Реаліті-шоу
Х/ф «Хоробрий
кравчик»
Весняні солоспіви.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
Країна пісень
Боротьба за виживання.
Травоїдні
Чилі. Дика мандрівка.
Пума — королева
Патагонії. Документальний
цикл
Новини (із
сурдоперекладом)
М/ф «Містер Селфрідж»
Історія високої моди.
Перуки та тонке мереживо
Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
Грандіозні подорожі
залізницею Великої
Британії. Документальна
програма
Новини
Війна на нульовому
кілометрі.
Документальний фільм
КлезмерФест. Samuel
Berthod&Stanko Marinkovic.
Найкраще-2019
Сучасна музика на
UA.Культура. Тельнюк.
Сестри
#МузLove з Любою
Морозовою. Едвард Гріг
Букоголіки. Літературний
канон. Ростислав Семків
Сильна доля. O. TORVALD
Сильна доля. Оксана Муха
Спільно
Енеїда. Ольга Діброва
Новини

05.50 Погода

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.35 «Ультиматум»
14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Один за всіх»

08.45 Факти. Ранок

15.20 Заробітчани

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Твої, мої і наші»
22.30 Х/ф «Сусіди»

02.00 Служба розшуку дітей

00.00, 2.00 Т/с «З мене досить»

02.05 Зона ночі

01.30 Телемагазин

04.10 Абзац

Харків»
22.00, 0.40 Т/с «CSI: Місце
злочину-13»
23.45 Т/с «CSI: Місце злочину12»
01.30 «Облом.UA.»
04.20 29-й тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Олександрія»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»
00.40 Х/ф «Знайомтеся, Джо

ФУТБОЛ-1
06.00, 3.55 Матч. Чемпіонат
Іспанії

Блек»

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

08.15 «Аталанта» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

«Репортер». Новини

10.20, 13.15, 19.55 «Студія LIVE»

07.10, 8.10 «Новий день»

11.10, 17.45 «Динамо»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

— «Ворскла». Фінал.

11.10, 12.10 «Деталі на

Кубок України

«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.10, 15.10, 16.10 «За фактом»
17.10 «Ситуація»

13.45 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 «Маріуполь» —
України

20.00 «Прямий ефір»

16.00 «Металіст» —

18.10 Д/с «Повітряні воїни»
19.20 Д/с «Тихоокеанська війна

20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

07.30 «Bonjour Euro!»
09.00 Д/с «Класика Євро»
09.30, 13.10, 15.55 «Euro RendezVous»
11.15 Іспанія — Чехія. УЄФА
Євро-2016
14.00 Ірландія —Швеція. УЄФА
Євро-2016
16.50 Бельгія — Італія. УЄФА
Євро-2016
18.45 «Великий футбол. Євро2016»
20.15, 23.30 Yellow
20.25 LIVE. «СПАЛ»
— «Удінезе». Чемпіонат
Італії
22.25 Топ-матч
22.40 LIVE. «Верона» —
«Інтер». Чемпіонат Італії
00.40 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша Ліга
02.25 Матч. Чемпіонат Іспанії
04.10 «Олімпік» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України

06.00 Бандитський Київ

УЄФА. Прем’єра

10.25, 17.00 Ремесла за

10.30 «Помста природи»

Чемпіонат Іспанії

13.50 Х/ф «Загадки Сфінкса»
15.25 Х/ф «Храм черепів»
19.15 Т/с «Опер за викликом-4»
20.15 Т/с «Ментівські війни.

21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.25 Х/ф «Денне світло»

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00, 1.50 Т/с «Доктор Хто»
10.50 Т/с «Хейвен»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
17.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.00 Х/ф «Фанатки
на сніданок не
залишаються»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

призначенням
12.25 Тваринна зброя

10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 1.00 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою

21.15, 0.55 Yellow

13.25 Теорія Змови

01.10 «Мілан» — «Ювентус».

14.20, 19.55 Їжа богів

14.30 Танька і Володька

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

16.05 НЛО з минулого

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

18.00 Найдивовижніші тварини

21.00 Т/с «Село на мільйон»

Чемпіонат Італії
03.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів

світу

10.50 «Рішала-2»
12.50, 17.15 «Загублений світ»

20.15 Антизомбі

08.00 Т/с «Рання пташка-2»
МЕГА

22.55 «П’ята колонка»

20.25, 22.55 LIVE. Матч.

18.45, 21.05 Факти. Вечір

03.20 Стоп

09.15, 0.20 Речовий доказ

08.50 Х/ф «Зіткнення»

14.30, 16.25 Х/ф «Людина

03.15, 4.10 Дзеркало історії

(2011 р. /12). Ліга Європи

скарбів»

12.45, 15.45 Факти. День

01.30 Х/ф «Співучасник»

08.15, 1.30 Правда життя

07.00 Х/ф «Хранителі

Оністрат»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

«Спортінг». 1/4 фіналу

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 13.20 Т/с «Вирішує

в кольорі»

22.00 «Прямий контакт»

06.00, 18.15 «Спецкор»

10.10 Секретний фронт

пітьми»

«Карпати». Чемпіонат

18.15 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

з Костянтином Стогнієм

16.50 Х/ф «Еволюція»

і наслідки»
13.10 Д/с «Таємниці людського
мозку»
14.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16.10 Д/с «Переказана історія»
17.10 Таємниці війни

22.50 Т/с «Лінія світла»

06.30 Ранок у великому місті

13.20 Екси

00.20 Т/с «Загублені»

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойові машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с
«Авіакатастрофи: причини

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

5 канал

17.30 Бюджетники
19.20 «Боротьба за виживання»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

ФУТБОЛ-2

18.55 Скептик
20.50 Заборонена історія

06.00 Огляд сезону. Чемпіонат
Німеччини
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2007 р./2012 р.)

21.45 Людство: забута історія
22.40 Вижити в дикій природі
02.25 Таємниці кримінального
світу

23.00 Т/с «Матусі»
00.00 ЛавЛавСar
02.15 Теорія зради
03.00 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
3.30, 5.20 Новини
09.30 Т/с «Жіночий рай»
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55,
4.50 Суспільна студія.
Марафон
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30, 18.55, 20.30 «Суперчуття»
17.00, 21.40 «Дикі тварини»
17.25 VoxCheck

17 липня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.45 ТСН
09.25 «Життя відомих людей2020»
10.20 «Життя відомих людей2019»
11.15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12.20, 14.40 «Одруження наосліп5»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.30 «Ліга сміху. Дайджест2020»
21.50, 23.35, 3.00 «Вечірній
квартал»
01.20 Комедія «Фейкові копи»
05.55 «Світське життя-2020»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40, 23.50
«Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.40 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Чекай на мене. Україна»
04.40 «Орел і решка. Шопінг»
05.20 «Телемагазин»
05.50 «Мультфільм»

22.15 Світова медицина. Індія
— янголи Махараштра
22.45 Світова медицина. Індія
— воїни-цілителі
00.00 Схеми. Корупція в деталях

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.05 М/ф

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00

07.20, 0.40 Вар’яти

Сьогодні
09.30, 4.00 Реальна містика
11.30, 15.30 Т/с «Втрачені
спогади»
16.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

09.20 Т/с «Грімм»

люблю»
01.45 Телемагазин

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 На власні очі
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, 22.45, 0.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойові машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с
«Авіакатастрофи: причини

13.10
14.10
15.30
16.10
17.20

і наслідки»
Д/с «Таємниці людського
мозку»
Д/с «Бойові кораблі»
Д/с «Життя через
об’єктив»
Д/с «Переказана історія»
Кендзьор

04.10 Скарб нації

04.25 Служба розшуку дітей

12.10 Топ-модель по-українськи

04.30, 0.40 Факти

16.50 Х/ф «Поїздка в

04.50 Т/с «Відділ 44»

Америку»

05.35 Громадянська оборона

19.00 Х/ф «Проблемна
06.30 Ранок у великому місті

дитина»
20.20 Х/ф «Проблемна
дитина-2»
22.10 Х/ф «Сусіди-2»
23.50 Т/с «Загублені»

00.00, 2.15 Т/с «Я теж його

ICTV

04.15 Еврика!

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі

02.00 Служба розшуку дітей
02.05 Зона ночі
05.10 Стендап шоу

5 канал

17.30, 4.25 Перша шпальта
19.20 «Боротьба за виживання»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»
19.20 Д/с «Тихоокеанська війна
в кольорі»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір

11.05, 13.20 Х/ф «Еволюція»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Великий тато»
15.10, 16.20, 22.55 «На трьох»
17.25, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
03.15, 4.10 Дзеркало історії

01.05 Х/ф «Людина пітьми»
02.40 Х/ф «Співучасник»

04.00 Енеїда
НТН

11.45 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу

05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про царя
Салтана»
07.25 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.15 «Свідок»
09.00 Х/ф «Корпус генерала
Шубнікова»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50, 4.10 «Правда життя»
14.00, 1.05, 3.10 «Речовий
доказ»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»

12.25 Х/ф «Соляний принц»
14.20 Весняні солоспіви.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
15.50 Країна пісень
16.25 Боротьба за виживання.
Воїни природи
16.55 Чилі. Дика мандрівка.

Увага! За можливими змінами

Патагонії. Документальний
цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)

20.20 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
21.05 Грандіозні подорожі
Британії. Документальна
програма
22.10 Перехрестя Балу.
Документальний фільм
12+
23.10 КлезмерФест. Samuel

06.00 Енеїда. Алевтина Кахідзе

Berthod&Stanko Marinkovic.

07.00 Новини

Найкраще-2019

07.50 М/ф «Покахонтас»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса»
08.40 Новини
09.10 М/ф «Мужність жінки.

23.55 Zelyonka Fest. Найкраще2019 Somnium\Нідерланди
00.35 Букоголіки. Фантастика.
Михайло Назаренко

13»

новини»
20.50, 22.45 Х/ф «Мама
мимоволі»
00.00 Т/с «Лінія світла»

04.20 «Цілком таємно-2017»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00 «Репортер». Новини

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

06.00, 1.50 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
07.45, 16.00 «Динамо»
— «Ворскла». Фінал.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 3.55 Матч. Чемпіонат
Іспанії
12.05 «Аталанта» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша ліга
18.15, 19.45, 23.45 Yellow

14.15, 16.30 «За фактом»

18.30, 20.55

16.10 «Кримінал»
17.10 «Ситуація»

Перша ліга

реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

18.55 LIVE. Матч. Чемпіонат
України. Перша ліга

08.45 Х/ф «2012: Наднова»

01.10 Сильна доля. MANSOUND

10.15 «Помста природи»

Росселла»

02.05 Сильна доля. DAKH

11.05, 17.25 «Загублений світ»

10.15 Світові чемпіонати.

DAUGHTERS

08.25 «Дай лапу»
09.00 Т/с «Доктор Хто»
10.50 Т/с «Хейвен»
12.30 «Орел і решка. Шопінг»

19.50 Чемпіонат Італії. Огляд

13.30, 23.50 «Орел і решка.

туру. Прем’єра

Навколо світу»

20.45 «Динамо» — «Ворскла».
Фінал. Кубок України
22.55 Чемпіонат Іспанії.

14.30, 22.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.25 «Орел і решка.

Передмова до туру.

Перезавантаження.

Прем’єра

Америка»

23.25 Матч. Чемпіонат України.
Перша Ліга

17.25 Х/ф «Бойфренд із
минулого»
19.15 Х/ф

01.20, 4.00 Матч. Чемпіонат

«Ультраамериканці»
21.00 «Орел і решка.

Іспанії
03.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд

Навколосвітня подорож»
00.50 «Бійцівський клуб»

туру
МЕГА

ТЕТ
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 1.30 Правда життя

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат

10.45 Фестивалі планети

Іспанії

11.15, 17.05 Ремесла за
призначенням
11.45 Вижити в дикій природі

туру

06.00, 18.15 «Спецкор»
07.00 Х/ф «Життя обману»

Чемпіонат Італії

09.35, 0.20 Речовий доказ

03.40 Топ-матч
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

18.05 «Мілан» — «Ювентус».

21.30 #залишайсязФутболом

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
КАНАЛ «2+2»

06.30 «Top Shop»

02.45 «Нічне життя»

#залишайсязФутболом.

18.30 Спецпроєкт «Влада

К1

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

17.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд

01.10 Yellow

13.55 «Оболонь» —

13.10 «Гаряча тема»

18.00 WATCHDOGS

2016»
туру. Прем’єра

ФУТБОЛ-1

Кубок України
ПРЯМИЙ

УЄФА Євро-2016
15.45 «Великий футбол. Євро-

01.50 «Облом.UA.»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

Мода та революція

01.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

19.15 Історія високої моди.

на сайті UA:Культура

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

тата-3»

07.10, 8.10 «Новий день»

21.40 Новини

06.00 Гімн України

09.10, 19.00 «Наречена для

18.20 М/ф «Містер Селфрідж»

в програмі слідкуйте
https://culture.suspilne.media/

06.55 «Врятуйте нашу родину-4»

Пума — королева

залізницею Великої
UA.Культура

СТБ

12.35 Тваринна зброя
13.35 Теорія Змови

ФУТБОЛ-2
06.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
07.00 Журнал Ліги Чемпіонів
07.30 Bonjour Euro!

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка-2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30, 20.00 Танька і Володька

14.25, 19.55 Їжа богів

15.30 Одного разу в Одесі

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.00, 19.00 Сімейка У

16.05, 21.45 Людство: забута

21.00 Х/ф «Упіймай

історія
18.05 Найдивовижніші тварини

шахрайку, якщо
зможеш»

14.05 Х/ф «Кінг Конг»

08.55 Д/с «Класика Євро»

03.25 Спільно

19.15 Х/ф «Чорна вода»

09.25, 12.55 Euro Rendez-Vous

18.55 Скептик

04.25 Енеїда. Павло Ар’є

21.10 Х/ф «Вітряна ріка»

Форд. Документальний

11.00 Австрія — Угорщина.

20.50 Заборонена історія

01.00 ЛавЛавСar

05.20 Новини

23.05 Х/ф «Литовське

цикл

22.40 Вижити в дикій природ

02.15 Віталька

05.50 Погода

весілля»

02.35 Гордість України

05.50 Корисні підказки

Найкраще
10.50 Війни за статки. Харрісон

УЄФА Євро-2016
13.50 Португалія —Ісландія.

світу

23.00 Х/ф «Надто крута для
мене»

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

18 липня
UA: Перший
06.00 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.30, 2.30,
5.30 Новини
07.15 М/с «Листи від Фелікса»
08.20 Додолики
09.05, 2.50 Енеїда
10.10 Х/ф «Брехати, щоб бути
ідеальною»

КАНАЛ «1+1»
07.00, 4.10 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 14.20 «Світ навиворіт»
12.00 «Любий, ми
переїжджаємо»
15.20 Бойовик «Залізний кулак»

12.00 «Дикі тварини»

17.15 Бойовик «Я — робот»

12.30 Зробіть мені тату-2.

19.30, 5.25 ТСН

13.00 Нові погляди на плацебо

20.15 «Вечірній квартал»

13.30 Світова медицина. Індія

22.00 «Українські сенсації-2020»

— янголи Махараштра
13.55 Світова медицина. Індія
— воїни-цілителі
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с «Містер Селфрідж»
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
20.30 «Боротьба за виживання»
21.20 «Суперчуття»
22.00 Х/ф «Вірний.
Пристрасть і злочин»
01.00 Святі та грішні
01.55 #ВУКРАЇНІ
03.45 Сильна доля

23.10, 0.10 «Світське життя2020»
01.05 «Ліга сміху. Дайджест2020»
02.25 Жахи «Виття:
переродження»

ІНТЕР
06.40 «Слово предстоятеля»
06.45 Х/ф «Як посварився
Іван Іванович з Іваном
Никифоровичем»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
12.30 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
14.10 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
16.00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
17.50, 20.30 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»
20.00, 2.25 «Подробиці»
22.40 Концерт «Іванушкі
International. 20 років»
00.45 Х/ф «Він, вона і я»
02.55 «Орел і решка. Дива
світу»
03.45 «Орел і решка. Івлєєва vs.
Бєдняков»
04.30 «Подорожі в часі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Скарб нації

06.05 М/ф «Лоракс»

04.50 Еврика!

07.30 Таємний агент
07.30, 3.15 Реальна містика

08.40, 1.00 Вар’яти
12.20 Хто зверху?

09.00, 15.20 Т/с «Сонячний

16.10 Х/ф «Проблемна
дитина»

листопад»

20.00 Головна тема

19.20 Х/ф «Лисий нянь»:
спецзавдання»
21.00 Х/ф «Скарб Амазонки»

23.00, 2.15 Т/с «Будинок надії»

22.50 Х/ф «Не займайте
Зохана»

01.45 Телемагазин

05.00 Факти
05.25 Т/с «Марк + Наталка»
07.35 «На трьох»
10.30, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Злочинець»

17.40 Х/ф «Проблемна
дитина-2»

17.00, 21.00 Т/с «Таксистка»

ICTV

06.00, 7.25 Kids’ Time

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
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16.25 Х/ф «Миротворець»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Місія
нездійсненна-4:
протокол Фантом»
21.40 Х/ф «Джек Райан:
Теорія хаосу»
23.35 Х/ф «Святий»

02.30 Зона ночі
05.10 Стендап шоу

01.45 Х/ф «Старим тут не
місце»

5 канал
06.00 Час-Time
06.20, 2.10, 4.10 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.45, 0.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час
новин
07.20 Д/с «Життя через

об’єктив»
07.50, 8.50, 21.25, 0.50
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Д/с «Найзавантаженіший
у світі»
08.40 Натхнення
09.15 Копійка до копійки
09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест
09.50 Драйв
10.10, 12.15 Майстри ремонту
11.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
12.35, 15.35 На власні очі
13.15, 14.15 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

15.15 Гончаренко рулить
16.10 Д/с «Відсутність доказів»
17.10 Д/с «Мисливці за
нацистами»
18.10 Про військо
18.40 Є сенс
19.15 Особливий погляд
19.35 Спостерігач
20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент
21.35, 3.00 Вікно в Америку
22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
01.15 Документальний фільм
03.20 Дзеркало історії

04.35 Бюджетники
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Було в батька три
сини»
08.45 Х/ф «Підірване пекло»
10.30 Х/ф «Право на постріл»
12.10 «Легенди карного
розшуку»
15.30, 3.10 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кухарка»
21.00 Х/ф «Бінго Бонго»
23.00 Х/ф «Великий вибух»
01.00 «Жорстокий спорт»
03.45 «Речовий доказ»

спадщина
14.15 Богослужіння Церкви
адвентистів сьомого дня

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

Документальна програма
11.10 Експедиція зі Стівом
Бекшеллем
13.10 Індія. Слідами тигра із
циклу Всесвітня природня

07.30 «Аталанта» —
Італії

Таїланд. Лазня, потяг і
затори по-тайськи
15.30 Двоколісні хроніки

07.25 Х/ф «Мама мимоволі»
09.50 «Неймовірна правда про
зірки»
17.05, 0.40 «Хата на тата»

Бангкока

19.00 «МастерШеф.

15.55 Двоколісні хроніки.
Таїланд. Чанг Май

Професіонали-2»
21.45 «Х-Фактор-10»

16.10 Двоколісні хроніки.
Таїланд. Новий рік
Марокко
17.00 Дивовижні сади. Фрейр.
Бельгія
17.40 Країна пісень
18.45 Х/ф «Вечір на Івана
20.00 Гранд-концерт «Зірки

Найкраще
23.05 Клівленд Воткіс із
програмою VocalSuite
23.55 #МузLove з Любою
Морозовою. Джаз

09.00 «Ехо України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

2019. Maromoros Project
(Hudaki)
02.00 КлезмерФест. Найкраще2019. Jonych

04.20 «Цілком таємно-2017»

Огляд туру
10.05, 19.25 Матч. Чемпіонат
Іспанії

ФУТБОЛ-1
06.00 «Дженоа» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
07.45 Матч. Чемпіонат України.
09.30 #залишайсязФутболом.
Перша ліга
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

туру
Фінал. Кубок України
14.55, 2.25 Матч. Чемпіонат
України. Перша Ліга
16.45, 21.25 Топ-матч
16.55 LIVE. «Маріуполь»

«Репортер». Новини

10.30 #залишайсязФутболом

України

11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.10 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 «Великий
марафон»
20.30 «Війна за незалежність»

11.35, 16.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
12.05, 16.30, 3.55 Матч.
Чемпіонат Іспанії
13.55 «Мілан» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
18.10 LIVE. «Лаціо» —
«Сассуоло». Чемпіонат

17.45, 21.15, 23.30 Yellow

00.40 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
04.10 «Брешія» — «Рома».
Чемпіонат Італії

06.00 Бандитський Київ

20.25 LIVE. «Брешія» —

07.15, 0.30 Містична Україна

06.00 «ДжеДАІ-2019»
08.00 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «Єдиний»

Іспанії
00.55 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
01.50 «Маріуполь»

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»

09.50 М/ф «Морська бригада»

Багамах»
13.20 Х/ф «Бойфренд із
минулого»
15.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф
«Ультраамериканці»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «У пошуках йєті»
11.25 Х/ф «Везунчик»
13.00, 15.00, 22.00 Країна У
13.30, 16.30 Сімейка У

20.10, 3.40 Топ-матч

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат

К1

Італії

22.00 «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

05.10 Богдан Ступка

— «Аталанта». Чемпіонат

Італії

«Рома». Чемпіонат Італії

04.25 Ролан Биков

22.40 LIVE. «Ювентус»

19.00, 21.15 Yellow

23.00 «ВАТА-шоу»

03.40 Два Миронових

01.40 «Бійцівський клуб»

21.00 «Прямий доказ»
Міжнародний огляд

03.00 Юрій Нікулін

11.40 Х/ф «Пригоди на

12.40 «Динамо» — «Ворскла».

— «Олімпік». Чемпіонат

10.40 «Міністерство правди»

прокляття?

08.25 М/ф «Щоденники Барбі»

11.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд

10.20 Yellow. Прем’єра

10.10, 21.30 «П’ята колонка»

02.15 Шосте відчуття. Дар чи

09.15, 21.45 Чемпіонат Італії.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

В’ячеслав Довженко
01.00 КлезмерФест. Найкраще-

01.35 «Облом.UA.»

Перша ліга
ПРЯМИЙ

00.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом. Найкраще.

торнадо. Час настав»

10.50 Т/с «Місто закоханих»

Таїланд. Блиск і убогість

22.00 Світові чемпіонати.

10.00 Смаки Європи.

Передмова до туру

23.55 Х/ф «Останній акулячий

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

війні

псів»

06.55 Т/с «Коли ми вдома»

15.20 Двоколісні хроніки

21.40 Новини

України у Другій світовій

СТБ

07.00, 18.55 Чемпіонат Іспанії.

«Сампдорія». Чемпіонат

07.05 М/ф «Книга джунглів»

Національний музей історії

20.40 Х/ф «Час скажених
22.10 Х/ф «Поворот із Тахо»

UA.КУЛЬТУРА

09.35 Музеї. Як це працює.

18.45 Х/ф «Чорна маска»

05.15 Т/с «Лінія світла»

світової опери» на

Найкраще. Музей кіно

05.50 Погода

06.00 #залишайсязФутболом

раю

07.00 Новини

09.10 Музеї. Як це працює

Китаї»

ФУТБОЛ-2

і перший зуб в кокосовому

06.00 Енеїда. Антон Поліунін

08.40 Новини

05.30 Новини

Таїланд. Дресовані мавпи

Купала»
06.00 Гімн України

переполох у малому

15.05 Двоколісні хроніки

16.25 Дивовижні сади Агведаль.
UA.Культура

03.00 Країна на смак

МЕГА

08.05, 17.50 Брама часу
09.45 Речовий доказ
10.55, 22.40 Їжа богів
11.50 Заборонена історія
13.40, 21.00 НЛО з минулого

14.00, 16.00, 19.30, 20.30 Танька і
Володька
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
17.00 Х/ф «Хороший рік»
23.00 Х/ф «Старе
загартування»

15.20 Вижити в дикій природі

00.30 Теорія зради

15.15 Х/ф «Перлини дракона»

— «Олімпік». Чемпіонат

23.30 Ремесла за призначенням

02.30 Віталька

16.50 Х/ф «Великий

України

01.20 Єврорабині

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30,
5.30 Новини
07.15 М/с «Листи від Фелікса»
08.15 «Що? Як?»
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України у день
славних і всехвальних
першоверховних апостолів
Петра і Павла
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса римокатолицької церкви
в Україні
13.30 На східному фронті
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с «Містер Селфрідж»
18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Експедиція зі Стівом
Бекшеллем»
19.30 «Боротьба за виживання»
20.00 Д/ф «Америка. Тропічний
ліс: Південна Америка»
21.20 «Суперчуття»
22.00 Х/ф «Гаспар їде на
весілля»
00.30 UA:Фольк. Спогади
01.25 Сильна доля
02.50 Бюджетники
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.35 Святі та грішні

КАНАЛ «1+1»

05.40 Х/ф «Дачна поїздка

людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Орел і решка. Дива

06.00
06.00
07.00
07.05
08.15
08.40
09.00
10.35
12.30

13.00

13.30

14.00
18.45
20.30
21.40
22.00

Гімн України
Енеїда. Антон Целовальних
Новини
М/ф «Книга джунглів»
М/ф «Листи від Фелікса»
Новини
Смаки Європи.
Документальна програма
Х/ф «Нерон»
Недільне богослужіння
Церкви євангельських
християн-баптистів
Недільне богослужіння
Української євангельської
церкви
Недільне богослужіння
Української церкви
християн віри
євангельської
Т/с «Містер Селфрідж»
Х/ф «Захар Беркут»
Мирослав Скорик. Концерт
пам’яті
Новини
Скорик. Десять нот,

12.00 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

09.10 Т/с «Вір мені»

17.10, 21.00 Т/с «Німа»

доньки»

Олегом Панютою

20.00 «Подробиці»
новий рівень»
22.50 Бойовик «Щасливе число

20.30 Х/ф «Після весілля»
22.30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
00.20 «Речдок»

слевіна»

04.55 «Телемагазин»

02.30 Зона ночі
15.45 Паспортний сервіс
16.10 Д/с «Відсутність доказів»
17.10 Д/с «Мисливці за
нацистами»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко
19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд
21.25 Вечірній преЗЕдент
21.40 Час-Time
22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
01.55 Огляд преси
03.15, 4.20 Дзеркало історії

08.20 Таємний агент
10.50 М/ф «Містер Лінк:

12.20 Х/ф «Оптом дешевше»
14.10 Х/ф «Оптом дешевше-

16.00 Х/ф «Лисий нянька:
спецзавдання»
17.40 Х/ф «Скарб Амазонки»

22.50 Шоу Братів Шумахерів
00.50, 2.15 Т/с «Рідна кров»
01.45 Телемагазин

19.40 Х/ф «Тварина»
21.00 Х/ф «Ціпонька»
23.00 Х/ф «П’ятдесят
відтінків сірого»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»
00.50 Комедія «Ноттінг-гілл»

06.05 М/ф

2»
19.00 Сьогодні. Підсумки з

04.40 Агенти справедливості

ICTV
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.50, 7.15 Анти-зомбі
05.30, 8.05 Громадянська
оборона
06.20 Секретний фронт
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф
«Миротворець»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Джек Райан:
теорія хаосу»
16.10 Х/ф «Місія
нездійсненна-4:
протокол Фантом»
18.45 Факти тижня
20.50 Х/ф «Поклик вовка»
22.55 Х/ф «Переслідуючи
«Красний Октябрь»
01.30 Х/ф «Ніндзя-убивця»
03.05 Я зняв!

06.00, 7.05 Kids’ Time

загублена ланка еволюції»
13.20 Т/с «Я теж його люблю»

16.25 Т/с «Пані Фазілет і її

21.00 Бойовик «Три ікси-2:

НОВИЙ КАНАЛ

07.10, 1.20 Вар’яти
06.50 Реальна містика

світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs.
Бєдняков»

17.05 Бойовик «Три ікси»

05.50 Сьогодні

09.00 «Готуємо разом»

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.25, 2.50 «Світ навиворіт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

сержанта Цибулі»
07.00 «Концерт Влада Ситника»
08.00 «уДачний проєкт»

5 канал
06.00 Вікно в Америку
06.25, 20.10, 2.15 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 12.30, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
22.45, 0.00, 2.00, 3.00,
4.00, 05.00 Час новин
07.20 Д/с «Життя через
об’єктив»

22.50
00.20

01.20
01.40

01.55
03.35
04.30
05.30
05.50

що змінили Україну.
Документальна програма
Мирослав Скорик. Концерт
пам’яті
А тепер усе інакше.
Українські хіти твоєї
юності
Zelyonka Fest. Найкраще2019. Анігіляція
Сучасна музика на
UA.Культура. Сестри
Тельнюк
Країна на смак
UA.Фольк. Спогади
По обіді-шоу
Новини
Погода

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

ІНТЕР

06.15, 7.05 «Життя відомих

НТН
05.45 Х/ф «Будні карного
розшуку»
07.15 «Слово предстоятеля»
07.20 «Страх у твоєму домі»
10.55 Х/ф «Кухарка»
12.10 Х/ф «Справа була в
Пенькові»
14.05 Х/ф «Салма та Салім»
17.00 Х/ф «Бінго Бонго»
19.00 Х/ф «Летять журавлі»
20.50 Х/ф «Балада про
солдата»
22.30 Х/ф «Вулиці крові»
00.25 Х/ф «Великий вибух»
02.20 «Речовий доказ»

19 липня

07.50, 8.50, 21.30, 0.50
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.15, 15.15 Невигадані історії
08.40 Натхнення
09.10 Божественна літургія зі
Свято-Михайлівського
Золотоверхого собору

ПЦУ в Києві
11.00 Божественна літургія
з Патріаршого собору
Воскресіння Христового
УГКЦ у Києві
12.40 Індійський фільм
«Танцюй, танцюй»
15.35 Vоїн — це я!

марафон»
«Про військо»
«Sound.ЧЕК»
«Великі новини»
Спецпроєкт «Влада
реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

23.45 Футбол Tables
00.55 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
01.50 «Дженоа» — «СПАЛ».
Чемпіонат Італії
03.55 «Кальярі» — «Лечче».
Чемпіонат Італії

20.30
20.50
21.00
22.30

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
07.50, 23.50 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «Закон доблесті»
14.45 Х/ф «Тактична сила»
16.20 Х/ф «В’язень»
18.00 Х/ф «Не виходь!»
20.00 Х/ф «Веселі канікули»
21.45 Х/ф «Відплата»
01.50 «Облом.UA.»

СТБ
05.15 Т/с «Лінія світла»
06.55 «Все буде смачно!»
08.45 «Вірні друзі: невідома
версія»
09.40 «Біле сонце пустелі:
невідома версія»
10.30 «МастерШеф.
Професіонали-2»
13.25 «Хата на тата»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
22.10 «Я соромлюсь свого тіла»
01.20 «Вагітна в 16»
ПРЯМИЙ
09.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
10.00, 22.00 «WATCHDOGS»
10.30 «П’ята колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини
11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.15 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00 «Великий

ФУТБОЛ-1
06.00, 3.40 Топ-матч
06.10 «Ювентус» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
08.00, 10.50, 20.15 Yellow
08.10 «Маріуполь»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
11.00 «Брешія» — «Рома».
Чемпіонат Італії
12.50 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
13.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
13.55 Матч. Чемпіонат Іспанії
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Колос» — «Зоря».
Чемпіонат України
19.25 LIVE. «Олександрія»
— «Динамо». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат
Іспанії

ФУТБОЛ-2
06.00, 10.00 Матч. Чемпіонат
Іспанії
07.45, 9.45, 16.05, 20.10, 22.25
Топ-матч
08.00 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
11.45, 19.00, 23.30 Yellow
11.55 «Ювентус» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
13.45 Журнал Ліги Чемпіонів
14.15 «Маріуполь»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
16.15 Матч. Чемпіонат України.
Перша Ліга
18.00 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.10 LIVE. «Дженоа»

— «СПАЛ». Чемпіонат
Італії
20.25 LIVE. «Кальярі»
— «Лечче». Чемпіонат
Італії
22.40 LIVE. «Наполі» —
«Мілан». Чемпіонат Італії
00.40 «Колос» — «Зоря».
Чемпіонат України
02.25 «Брешія» — «Рома».
Чемпіонат Італії

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 М/ф «Барбі представляє
казку «Дюймовочка»
10.00 М/ф «Ніко: шлях до
зірок»
11.30 М/ф «Ніко-2»
12.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.30 Х/ф «Красуні в Парижі»
02.30 «Нічне життя»

04.10 «Олександрія»
ТЕТ

— «Динамо». Чемпіонат
України
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 0.35 Містична Україна
08.45, 18.30 Брама часу
10.25 Речовий доказ
11.35, 22.40 Їжа богів
12.30 Заборонена історія
14.20, 21.00 НЛО з минулого
16.00 Вижити в дикій природі
23.35 Ремесла за призначенням
01.25 Війна всередині нас

06.00
11.00
13.00
17.00

ТЕТ Мультиранок
Х/ф «Монте Карло»
Т/с «Село на мільйон»
Х/ф «Упіймай
шахрайку, якщо
зможеш»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.30 Х/ф «Надто крута для
мене»
01.30 Теорія зради
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

СУСПІЛЬСТВО
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Полтавський краєзнавець, автор сайта
«Історія Полтави» Борис Тристанов завершив роботу над словником до бурлескно-травестійної поеми Івана Котляревського «Енеїда», яка стала першим в
українській літературі твором, написаним народною мовою. Витратив на це, за
його словами, три місяці. Усього в словнику 2 тис. 940 словникових статей і 290
коментарів до окремих строф чи рядків.

■ МОВОЗНАВСТВО

Розтлумачити «Енеїду»
Краєзнавець створив словник до знакової поеми
Івана Котляревського

Як зробити великий твір доступним
для широкого загалу
На наше прохання Борис Юрійович
розповів, як виникла сама ідея створення такого словника: «До 250-ліття із
дня народження нашого славного земляка, засновника нової української літератури Івана Котляревського я опублікував на своєму сайті поему «Енеїда»,
що є епохальною подією в культурному
житті України, хоч зазвичай літературних творів не публікую. Чесно кажучи,
востаннє читав цю знакову поему ще в
середній школі. А тут почав перечитувати й захопився. Проте, як виявилося,
досить багато слів у ній були мені невідомими. Або ж я відразу не міг зрозуміти, що Іван Котляревський мав на увазі,
вживши їх. Так почав цікавитися різними коментарями до «Енеїди» й натрапив
на коментар, укладений Олексієм Ставицьким (видавництво «Радянська школа», 1989 рік). І був вражений не стільки самим коментарем, скільки передмовою до нього, де автор зазначав, що позаду 200-ліття із дня народження Івана
Котляревського, не за горами 200-ліття
з дня першого видання «Енеїди», а наша
наукова критика не пішла далі добрих
намірів, аби пояснити та зробити доступною для широкого загалу цю цікаву поему. Під час своїх пошуків знайшов передмови, примітки чи пояснення
до «Енеїди» літературознавців, внесок
яких у справу вивчення творчої спадщини Івана Котляревського особливо помітний: Богдана Лепкого, Ієремії Айзенштока, Агапія Шамрая, Бориса Деркача.
Узявши за основу коментар Олексія Ставицького, я додавав до нього ту інформацію від інших дослідників, якої в ньому не було. Або ж порівнював коментарі,
якщо помічав розбіжності в думках авторів».
■ А коли ви зрозуміли, що візьметеся
за створення словника до «Енеїди»?
— Поштовхом до цього саме і став коментар Олексія Ставицького. Так би мовити, об’єднавши коментарі вже згаданих літературознавців, я з’ясував, що в
«Енеїді» все одно лишилося багато слів,
тлумачення яких у них немає. От тоді й
виникла думка зробити свій словник на
основі Словника до видання «Енеїди»
1842 року, який вважається укладеним самим Іваном Котляревським, хоч
я маю щодо цього великі сумніви. Далі
додавав слова за таким принципом: читаючи «Енеїду», знаходив невідомі чи
маловживані слова, яких не було у згаданому словнику, а також ті, тлумачення яких викликало в мене сумніви. Або
ж слова, щодо яких було кілька тлумачень, і потрібно було підібрати таке пояснення, яке б влучало в десятку, відповідало тому, що мав на увазі сам Іван
Петрович. Для цього вже використовував 11-томний Академічний тлумачний
словник української мови іще радянських часів, а також Словник української
мови у 20 томах, який розпочало видавати 2010 року видавництво «Наукова
думка», — звідти й черпав тлумачення.

«Найбільше дратувало, що змушений
був вдаватися до російських
словників»
— Варто зазначити, що робота зі
словниками української мови, як на
мене, тягне за собою багато проблем.
Якщо «Енеїда» — перший твір нової української літератури, отже, це основа нашої мови. Урешті-решт, цей твір живий,
його вивчають у середній школі. І якщо
школяр при цьому не розуміє половини
слів, він йому стає просто не цікавим.
Тому мені здавалося, що Академічний
тлумачний словник української мови
має пояснювати всі слова з «Енеїди».

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

❙ Борис Тристанов замахнувся на справу,
❙ якої чомусь не роблять мовознавці.
❙ Фото автора.
Але він цього не робить. І це, на мій погляд, неприпустимо. Як у такому разі
взагалі маємо вивчати українську класику? Тож під час роботи над словником до «Енеїди» мене найбільше дратувало те, що для тлумачення першого твору нової української літератури, у якому Іван Котляревський використав усе,
що було в тогочасній мові — полонізми,
русизми, інші запозичення, я змушений
був звертатися до російських словників.
Як думаєте, що означає вираз: «дивитися сентябрьом»? Ніде немає пояснення.
Тільки у старих російських словниках
я знайшов відповідь: це значить «дивитися похмуро». В українському аналогу це, мабуть, мало б звучати так: «дивитися жовтнем», бо вересень у нас іще
теплий, сонячний місяць, хоча не знаю,
яким він був за часів Івана Котляревського.
Те саме можна сказати і про запозичення з інших мов, скажімо, із французької. Так от, в «Енеїді» читаємо:
«Дочка Лавися чепуруха в німецькім
фуркальці була». В Академічному тлумачному словнику української мови
«фуркальце» чи «фуркало» — те саме,
що «дзига». Але для згаданого виразу це
значення не підходить. Словник до видання «Енеїди» 1842 року перекладає
це слово російською мовою як «фуро».
А згідно зі «Словарём галлицизмов русского языка» (при цьому словника галліцизмів української мови немає), «фуро»
— це вузька сукня, що облягає фігуру.
Працюючи над своїм словником, мав
величезні складнощі й зі сталими виразами. В «Енеїді» таких надзвичайно багато, але їх теж (незрозуміло, чому) не
пояснює Словник української мови.
«Паличкою-стукалочкою» став «Толковый словарь живого великорусского языка» Володимира Даля, укладений 1840 року, в якому я знайшов пояснення багатьох сталих виразів, вжитих
Іваном Котляревським. Мушу сказати,
що цей словник для мене є ідеальним. В
його реєстрі є слова чи вирази, які зникли зі вжитку, але автор наводить їх, пояснюючи, яке значення вони мали, скажімо, на Вологодщині чи Полтавщині.
Зрозуміло, що Володимир Даль вважав
Україну частиною Російської імперії, а
українську мову — діалектом, відповідно, у його словнику міститься й багато
українських слів. Тож я досить часто
звертався до нього, як, власне, й до Енциклопедичного словника Брокгауза і
Ефрона тощо.

Є сумніви, що Словник до видання
«Енеїди» 1842 року укладений
самим автором
■ Ви сказали, що, коли почали працювати зі Словником до видання «Енеїди» 1842 року, то засумнівалися в тому,
що його уклав сам автор славнозвісної
поеми.

— Що мене найбільше збентежило?
Те, що в його реєстрі дуже багато слів,
які не вживаються в «Енеїді», — я нарахував таких 185 iз 1 тис. 565, тобто майже 12 відсотків. Через це в мене й виникли сумніви: як автор поеми, укладаючи
цей словник, міг включити до нього слова, яких немає в його творі? Узагалі незрозуміло.
Під час мого дослідження з’ясував,
що є потреба занести до мого словника й
слова, які зустрічаються в «Енеїді» багато разів і мають кілька значень. Бо буває так, що ви нібито й знаєте слово, а всі
його значення вам невідомі. А мій словник побудований таким чином, що містить посилання на строфу «Енеїди», де
це слово вживається. І якщо в кожному контексті воно тлумачиться по-різному, я щоразу пояснював його значення. Так от, у Словнику до видання «Енеїди» 1842 року я зіткнувся з поясненнями слів, які не відповідали тексту поеми,
тобто це взагалі щось «ліве», як зараз кажуть. І це тільки підтвердило мої сумніви щодо того, що цей словник укладений
Іваном Котляревським.
Більше того, я поділився ними з провідним науковим співробітником літературно-меморіального музею І. П. Котляревського Євгенією Сторохою, і вона
зізналася, що поділяє їх. Бо спочатку
словник з’явився у першому виданні
«Енеїди» 1798 року Максима Парпури
(сам Іван Петрович не мав до цього видання жодного стосунку, оскільки воно
побачило світ без його згоди). І якщо ви
порівняєте слова в реєстрах словників
до видань 1798-го й 1842 років, то зрозумієте, що зі словника до першого видання відсутні в поемі слова перекочували у словник до видання 1842-го, що
з’явилося вже після смерті родоначальника нової української літератури. Тому
вважаю, що Іван Котляревський не укладав словника до своєї поеми. Хоч усі
літературознавці, починаючи від Івана
Стешенка, якому належить коментар до
першого видання «Енеїди» за українським правописом 1909 року (до цього поема виходила в російській транслітерації), дотримуються протилежної думки.
До речі, потрібно згадати і про досить
вільне поводження з текстом при виданні «Енеїди» починаючи з 1969 року. Наприклад, у виданні «Енеїди» 1842 року
читаємо: «З отрібки баба, шарпанина»,
тобто йдеться про дві українські страви.
А у виданні цього твору 1969 року із двох
страв уже зробили одну: «З отрібки бабашарпанина». Хоч «з отрібки баба» — це
локшина з подрібненою печінкою чи іншими нутрощами або м’ясом, а «шарпанина» — це запечена в тісті солона (вимочена перед приготуванням) риба. Засмутило мене й те, що в Академічному
тлумачному словнику в цитатах з «Енеїди» трапляються помилки. Коли, скажімо, Енею приписують те, що зробив його
ворог Турн, це, вважаю, вже занадто.

«Десь десять виразів мені так і не
піддалися»
■ Мабуть, потрібно зазначити, що, окрім усього, ви додали до свого словника й відомі слова, які вживалися в цитатах з «Енеїди» у словниках української мови.
— Я вже завершив, було, роботу над
словником, після чого дав запит в інтернеті на пошук усіх слів, які ілюструються цитатами з «Енеїди» у словниках. У
підсумку отримав величезний список.
А далі аналізував цей список і додавав
у свій словник iще й такі слова: відомі,
але прокоментовані тлумачними словниками української мови. Ну й останнє
— тлумачення якихось виразів, рядків
чи цілих строф, доповнені інформацією з
коментарів Ієремії Айзенштока, Агапія
Шамрая, Богдана Лепкого, Бориса Де-
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ркача, Олексія Ставицького, — я виніс
уже за межі словника як такого. От, скажімо, троянці пливуть і співають, звісно
ж, ті пісні, які знав сам Іван Котляревський. А літературознавці якраз і пояснюють нам, що це пісенні строфи, а також
те, які саме пісні має на увазі Іван Котляревський. Бо я ж не знавець пісенної
народної творчості.
Мушу сказати, що десь 10 виразів
мені так і не піддалися. Я не зміг знайти навіть чогось схожого. Наприклад,
каменем спотикання стало словосполучення «хвіст з прикладом». Слово «приклад» має багато значень, а от що таке
«хвіст з прикладом» — важко сказати.
■ Ви зазначали, що у вас виникла
якась глобальна ідея щодо словника до
«Енеїди».
— Так, хочу зробити реєстр усіх слів,
використаних у цій поемі. Загалом у поемі 32 тисячі 282 слова. Щоправда, багато з них повторюються або вживаються
в різних формах. А отже, всі слова потрібно привести до тієї форми, яка вживається у словниках.
■ Вам не дивно, що за цю справу досі
не взялися мовознавці, кому, здавалося
б, сам Бог велів цим зайнятися?
— У мене немає пояснення цьому.
Так само й Олексій Ставицький не зміг
це пояснити. І ніхто не може. Чомусь для
російського літературо- й мовознавства
родоначальник їхньої літературної мови
Олександр Пушкін — це «зірка» першої
величини. На його честь у Санкт-Петербурзі відкрили Пушкінський дім — таку
неповну назву має інститут російської
літератури Російської академії наук. А
у нас таке виняткове художнє явище,
як «Енеїда» (плід трьох десятків років
праці автора), що є, по суті, енциклопедією народного життя, де кожне слово
вжите не просто так, на жаль, глибоко й
послідовно не вивчається. Більше того,
250-ліття із дня народження Івана Котляревського навіть не спромоглися відзначити на державному рівні. Очевидно, простіше кричати про утиски рідної
мови.
Узагалі мушу сказати, що робота над
словниками відкрила переді мною мовні проблеми, про які я навіть не здогадувався. По-перше, а яку саме мову ми всі
вважаємо українською. Тільки, умовно
кажучи, київську? А мова, якою люди
послуговуються на Полтавщині, Херсонщині, Буковині, Галичині чи Закарпатті,
— не українська? А якщо це невід’ємні,
як на мене, частини української мови,
її діалекти, то чому слова з цих діалектів відсутні в Академічному словнику?
Чи, може, академічні мовознавці вважають усі діалекти української мови, крім
свого, «суржиком»? І чи не роз’єднує
таке ставлення до діалектів людей, які
живуть у різних частинах України? Та
й чи взагалі можливо змусити всіх розмовляти єдиною мовою, яка буде запорукою єдиної країни?
По-друге, проблема репресій проти української мови за часів радянської
влади, які ще справедливо називають
лінгвоцидом. У 2005 році Орися Демська-Кульчицька склала реєстр репресованих слів. Я не проводив аналізу всіх
слів, включених до реєстру, а обмежився лише словами, які розпочинаються з
літер А—Г. Так от, дві третини цих слів
повернули в обіг, тобто реабілітували,
ще в радянські часи при укладанні 11томного Академічного тлумачного словника української мови. Третина, що залишилася, не увійшла до нового словника, а отже, на думку українського мовознавства, ці слова зникли не внаслідок
репресій, а внаслідок дії законів розвитку української мови.
По-третє, у мене викликає збентеження й те, що до нового словника не потрапляють не тільки деякі слова з «Енеїди», а й деякі слова з першого словника
української мови, відомого нам як Словник Бориса Грінченка, над яким працювала ціла плеяда діячів «Старої громади». Можна згадати хоча б Володимира Науменка, Євгена Тимченка, Євгена
Чикаленка, Павла Житецького. Періодично згадуються як ці імена, так і їхній
видатний внесок у розвиток української
культури й зокрема мови, та під шелест
цих слів потроху знищується їхня багаторічна праця. ■
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■ СТОЛИЦЯ

■ ЧАС «Т»

Не сіємо добре
й вічне

«Украдене щастя» знову

Закриття легендарного
столичного книжкового
ринку — це понад тисяча
безробітних і небезпека
для метрополітену
Тарас ЗДОРОВИЛО
Кожне місто має свої візитнi картки. Однією зі столичних є знаменитий книжковий
ринок біля метро «Почайна», яка до декомунізації була «Петрівка». Літературу там
кожен може знайти, без перебільшення, на
будь-який смак. Утім уже близько півроку
над книжковим ринком нависла загроза закриття. Днями приватні підприємці, які там
працюють, влаштували акцію протесту на базарі, пояснюючи свої радикальні дії тим, що
їм оголосили про виселення й обов’язковий
переїзд на околицю міста — у напрямку ангару за станцією метро «Лісова». А на немалій
площі культового книжкового ринку, де працювали понад тисяча людей, планують звести
черговий торговельно-розважальний центр.
Тривожні дзвіночки щодо долі книжкового ринку пролунали киянам ще минулої
осені, адже саме тоді Департамент містобудування та архітектури КМДА опублікував дозвіл на проєкт ТРЦ на місці, де розташована
нині мекка книгоманів. Тож ТРЦ iз висотністю до дев’яти поверхів, за попередніми планами, вже найближчим часом може з’явитися
на вул. Вербова, 21, 23 на площі понад гектар. А зацікавився ділянкою книжкового
ринку мільйонер Вагіф Алієв, власник ТРЦ
Blockbuster Mall. Окрім наступу на книгу,
можна говорити ще й про небезпеку для метрополітену.
Удруге з початку місяця на акцію протесту кияни зібралися 7 липня — біля магазину
«Букініст». Напередодні киянка Наталя Маринченко, закликаючи киян долучатися до
захисту книжкового ринку, написала у «Фейсбуці»: «Алієв погрожує бульдозерами зрівняти всі книжкові ряди, якщо йому будуть
заважати. Давайте покажемо, що ми любимо
читати книги, а якщо щось піде за іншим сценарієм, то бульдозери гарно палатимуть разом
iз шинами».
Перед акцією представники ринку зустрілися з міським головою Віталієм Кличком, який запевнив, що у міста... немає жодних документів, котрі б дозволяли забудову
«Петрівки». За його словами, наразі готується звернення до правоохоронних органів, щоб
з’ясувати, звідки шириться така інформація.
Мер-боксер обіцяє, що книжковому ринку
бути. Чого не скажеш перед виборами...
Побоювання приватних підприємців та
орендарів книжкового ринку можна зрозуміти, адже це їхні робочі місця, яких понад тисяча. До того ж минулоріч відбулася реконструкція книжкового ринку, яку вони співфінансували, вклавши в неї свої чималенькі
гроші (від 3 до 50 тис. доларів). Тоді адміністрація ринку запевнила, що ніхто нікого не
буде виганяти.
Як розповів засновник фонду «Культурні інновації», підприємець Владислав Трубіцин, нині ринок закривають. «Є рішення
Київради 2004 року щодо ділянки землі під
книжковим ринком. Рішення, яке ми громадою, за допомогою юристів та депутатів, будемо оскаржувати й у порядку громадської
ініціативи запропонуємо Київраді розглянути повторно. Хочу наголосити, що змінити ситуацію колектив знаменитого книжкового ринку намагатиметься тільки законними методами». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Книжковий ринок у загальному сенсі у столиці теж
скорочується. Так, нещодавно на Дарницькій площі, що
на Лівому березі, закрилася Книгарня «Є». Натомість
відкривають «Вареники». Та й справді, навіщо нам духовна й розвиваюча мислення «їжа», адже владі легше
керувати неграмотною, безликою масою.

Голгофа кохання у драмі про любовний трикутник
Валентина САМЧЕНКО
Відтворити на сцені події
150-літньої давнини, щоб не
було архаїчно, — це справді мистецтво. Його вчергове продемонстрував Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, який цьогоріч
святкує столітній ювілей,
представивши після вимушеної карантинної перерви
прем’єру вистави «Украдене щастя» режисера Дмитра Богомазова.
Знаємо, що історії про
кохання — від створення світу. А зовсім скоро до
взаємин двох приєднався
і третій. І вже відтоді круговерть емоцій та почуттів
кожної пари обростала такою кількістю нюансів, що
трохи не про кожну можна
складати оду чи елегію.
Драму з сільського життя в п’яти діях «Украдене
щастя» Івана Франка було
вперше надруковано 126
років тому. А час дії героїв
у підгірськім селі Незваничах означено десь 1870-м.
Головні дійові особи: Микола Задорожний — добрий
чоловік літ 45, Анна — його
дружина, молодиця літ 25,
і красень Михайло Гурман,
якому років 30 — жандарм,
а до того служив у війську.
Текст про цей любовний
трикутник у жорстоких реаліях другої половини ХІХ
століття ще за життя письменника-Каменяра (до 1916
року) друкували тричі.
Після нескінченних цензурних удосконалень першу постановку п’єси Івана
Франка, на сцені театру товариства «Руська бесіда»,
здійснили ще 15 листопада 1893 року. (Тоді, до речі,
Михайла Гурмана грав Степан Янович — батько Леся
Курбаса). А далі були численні інсценізації, зокрема
двох однойменних опер, та
три екранізації. Уже тільки
до кінця прем’єрного року
п’єсу, окрім Львова, було
поставлено ще у дванадцяти містах Галичини.
Наталія ПАНАФІДІНА,
«Артхаус Трафік»
Рада з державної підтримки
кінематографії
ухвалила рішення щодо
підтримки проєкту кримінальної драми Олега Сенцова «Носоріг». Початок
зйомок заплановано на
осінь 2020 року.
«Носоріг» — кримінальна драма, події якої
розгортаються в Україні в
90-ті роки. Це епоха, яка
нас усіх змінила — перехід від Радянського Союзу до наших днів, але всі
ті виклики й досі актуальні для нашого суспільства. В українському кіно
ще не знімали фільми про
ці часи, тому я вважаю,
що важливо поговорити
про це, зазирнути в самих
себе, — розповідає режисер і автор сценарію Олег
Сенцов. — Про бандитів

❙ Михайло Гурман — Дмитро Рибалевський, Анна — Тетяна Міхіна.
❙ Фото надане театром.
У Києві драму було вперше презентовано на початку 1904 року в приміщенні театру «Бергоньє» в першій редакції Івана Франка.
Режисер постановки Іван
Карпенко-Карий виконував роль Миколи Задорожного, а Михайла Гурмана
зіграв Микола Садовський.
У театрі, який у 1920
році назвався «Новий Драматичний театр імені Івана
Франка», перша прем’єра
«Украденого щастя» відбулася 28 березня 1940-го
у постановці фундатора театру Гната Юри. Легендою
стало виконання головних
ролей Наталією Ужвій, Амвросієм Бучмою, Віктором
Добровольським. Далі капітальне поновлення відбулося через 16 років, і до
вистави увійшли Дмитро
Мілютенко, Ольга Кусенко, Михайло Задніпровський, Галина Яблонська.
Очоливши столичний
Театр у 1979 році, для свого дебюту обрав саме «Украдене щастя» режисер
Сергій Данченко — з Богданом Ступкою у ролі Ми-

коли. Вистава витримала понад 300 аншлагів,
представляла українське сценічне мистецтво на
численних фестивалях та
форумах, побувала у гастрольних турне у Грузії, на
Далекому Сході, в Білорусі, Австрії, Німеччині.
І ось прем’єра «Украденого щастя»-2020, де Михайло Гурман — Дмитро
Рибалевський, Анна — Тетяна Міхіна, а Миколу Задорожного грають молодший Олександр Печериця
та старший Олександр Ярема. Взагалі режисер-постановник Дмитро Богомазов розмиває часові рамки.
Непідготовлений глядач не
відразу зрозуміє, перед ним
ефектне рубання деревини
на сцені нинішніх часів чи
минулих та в якому періоді
нервово курить головна героїня з кумою, дізнавшися
кровоточиву інформацію.
Місцем дії є переважно
полога сцена. Бо життя котиться шкереберть у трьох
людей після звістки про те,
що живий-здоровий коханий Анни — Михайло, а не

■ ТАКЕ КІНО

Копродукція трьох
Зйомки кримінальної драми
Олега Сенцова розпочнуться восени
ми бачили багато стрічок,
але мене цікавить перш за
все людина: що вона відчуває, чому діє саме так,
чи може така людина змінитися... Адже немає поганих людей, є люди, які
роблять погані вчинки».
Фільм створюється у
копродукції України, Німеччини та Польщі. Загальний бюджет становить
1,65 млн євро. Проєкт «Носоріг» є переможцем конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно

2012 року й отримав головні премії індустріальних
секцій кінофестивалів у Софії, Єревані та Одесі. Підготовку до зйомок стрічки
було розпочато ще у 2013
році, проте через незаконне ув’язнення режисера в
Росії виробництво фільму
не розпочалось.
Українську
сторону
проєкту представляють
компанії «Край кінема»,
заснована Олегом Сенцовим у 2008 році, та «Артхаус Трафік». Польські партнери — Apple Film

загинув на війні, як сфальшували правду брати, щоб
не давати за сестрою посаг.
В іншій проєкції той кут
падіння моралі жінки для
загалу чи пряме сходження до вершини справжнього кохання для двох ошуканих перетворюється на житейський хрест, який стає
Голгофою.
Художник-сценограф
і художник по костюмах
Олександр Друганов тему
любові, яка є стражданням,
втілив і в деталях вбрання
героїв. Анна з’являється і
в білому вбранні цноти, і в
насичено-червоній сукні,
які є контрастом символічних трактувань цих кольорів.
Особливий герой «Украденого щастя — натовп,
якому є до всього діло,
якщо йдеться про попліткувати чи осудити, ще й за
дармовою чаркою. Якщо ж
треба сказати правду та ще
й постояти за неї, то вже
своя сорочка ближче до
боязкого тіла. Нічого, на
жаль, не змінилося за півтора століття... ■
Production — уже працювали з Олегом Сенцовим над створенням фільму «Номери», прем’єра
якого відбулася на Берлінському фестивалі цього року. Німецька сторона
— кінокомпанія Ma.ja.de,
яка з «Артхаус Трафік»
виступала співпродюсерами драми «Донбас» Сергія
Лозниці, відзначеного премією за найкращу режисуру секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю-2018.
Фінансування від Державного агентства України з питань кіно становить 50 відсотків бюджету
фільму «Носоріг» (25 млн
100 тис. гривень). До цього
проєкт Олега Сенцова отримав фінансову підтримку від німецького кінофонду Medienboard BerlinBrandenburg і Польського
кіноінституту. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

СПОРТ
Георгій Бущан
голкіпер ФК «Динамо» (Київ)

«Сильно святкувати ми не будемо, тому що це всього лише пів справи.
Думаю, і керівництву, і вболівальникам хотілося, щоб усе закінчилося в
основний час. Але нічого страшного. Ми до кінця грали першим номером».

■ ПЕРША ЛІГА

Григорій ХАТА

Під час карантину, коли розглядалася можливість дострокового завершення чемпіонату в першій лізі, про зимову трійку
призерів — «Рух», «Волинь» та «Минай»
— не раз говорили як про майбутніх учасників УПЛ. І якщо представникам цього тріо
подібна риторика тішила слух, то їхні конкуренти в боротьбі за призові місця мали
принципово іншу думку.

Вихід із тіні
Одним із тих, хто заперечував проти такого ходу подій та закликав до поновлення змагань, був і головний тренер
«Агробізнесу» Олександр Чижевський.
«Зараз львів’яни є лідерами, а ми йдемо шостими. Але у разі нашої перемоги
в 20-му турі ми їх обійдемо в турнірній
таблиці. Так чому ми повинні без боротьби подарувати «Руху», «Волині» і «Минаю» місце в прем’єр-лізі?» — під час коронавірусної паузи говорив очільник команди з Волочиська.
Щоправда, одразу після рестарту
чемпіонату, наприкінці червня, «Рух»
та «Агробізнес» провести свою дуель
не змогли. На заваді став коронавірус,
який виявили у кількох гравців львівської команди. Так само цей вірус завадив
«рухівцям» минулої суботи провести
й поєдинок 22-го туру проти запорізького «Металурга», понад десять футболістів якого отримали позитивний
коронавірусний тест. Хай там як, а свій
перший із двох перенесених поєдинків
львівський колектив зіграв минулого
«мід-уїку».
Перед зустріччю з «Агробізнесом»
«Рух» уже не перебував на вершині турнірної таблиці, проте на той час за ним
усе ще зберігався статус прихованого лідера перегонів: із двома матчами в запасі
команда 32-річного головного тренера
Івана Федика мала чотириочкове відставання від першого місця. Утім зберегти
свій статус фаворита після побачення з
«Агробізнесом» «рухівцям» не вдалося.
Натомість, здобувши перемогу у Винниках, куди, до слова, на час карантинних обмежень знову повернувся «Рух»,
на чільну позицію в першому дивізіоні
вийшли підопічні Чижевського.
«У другому таймі ми повністю переграли «Рух». Мені дивно, що ми грали
у футбол, а «Рух» — ні. Фізичні кондиції моїх підопічних були кращими, попри те, що опонент, на відміну від нас, на
вихідних не проводив свій календарний
матч», — зазначив головний тренер «Аг-
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■ ТАБЛО

Призовий фокус
Не афішуючи потребу в обов’язковому виході до прем’єрліги, клуб із невеликого містечка на Хмельниччині захопив
лідерство у першоліговому дивізіоні

❙ Футболісти «Агробізнесу» в гостях здолали принципового опонента й вийшли
❙ в лідери першої ліги.
❙ Фото з сайта fcab.com.ua.
робізнесу». За словами Чижевського,
його підопічні на важливу гру вийшли
з великим бажанням довести, що їм під
силу зайняти призове місце. При цьому
ніякого психологічного тиску вони не
відчували, оскільки завдання за будьяку ціну потрапити за підсумками сезону в УПЛ перед командою не стоїть.
Принаймні так у команді з Волочиська говорили під час затяжної коронавірусної паузи.
Тоді почесний президент «Агробізнесу» Олег Собуцький переконував: «У
цьому сезоні планів виходу до прем’єрліги у клубу немає. Тому що спочатку
нам потрібно привести до ладу стадіон,
адже ми хочемо грати для наших уболівальників, створити необхідну інфраструктуру, а вже потім думати про елітний чемпіонат». Тож, можливо, саме
цей факт і дозволяє команді Чижевсь-

кого легко і невимушено почуватися
на старті другої частини сезону, в якій
вона демонструє стовідсотковий результат.
Натомість для «Руху» та його президента Григорія Козловського вихід до еліти —
справа принципова. Спеціально на другу
частину чемпіонату до тренерського штабу
команди запросили досвідченого наставника Мирона Маркевича, який як консультант узявся допомагати також новопризначеному Федику. Щоправда, у проведених
після рестарту турніру двох поєдинках підопічні цього тандему здобули лише один
бал, що аж ніяк не кореспондується з їхніми «прем’єрліговими» амбіціями.

Стимули для конкурентів
Цікаво, що новий співвласник
львівських «Карпат» Олег Смалійчук
виказав припущення, що «Руху» за під-

Перша ліга. Перенесений матч 20-го
туру. «Рух» — «Агробізнес» — 2:3.
22-й тур. «Балкани» — «Минай» — 1:2,
«Агробізнес» — «Черкащина» — 1:0, «Інгулець» — «Авангард» — 3:2, «Кремінь» — «Волинь» — 1:1, «Металіст-1925» — «ГірникСпорт» — 2:1, «Чорноморець» — «Миколаїв»
— 0:0, «Оболонь-Бровар» — «Прикарпаття» —
3:3.
Лідери: «Агробізнес» — 46, «Металіст1925», «Інгулець» — 44, «Волинь» — 42, «Минай» — 41, «Рух» — 40 (21 матч), «ОболоньБровар» — 39, «Авангард» — 37.
сумками сезону «прем’єр-ліга не світить». Подейкують, що «біло-зелені»,
попри озвучені фінансові проблеми,
котрі змусили їх знятися з чемпіонату
країни, навіть роблять спроби стимулювання суперників-«рухівців», аби ті відбирали у них очки. Про це президенту
«Руху» розповів спортивний директор
«Минаю» Михайло Кополовець, до якого, начебто зверталися з подібною пропозицією представники «біло-зелених».
«Ви заявляєте, що у вас немає 1,5
мільйона гривень для виїзду на матчі,
але ви готові давати по 500 тисяч тим,
хто обіграє «Рух». Це нормально? Ви
клуб довели до банкрутства. Горе-керівництво «Карпат» вбило багаторічну історію і традиції «зелено-білих». Тепер
узялися за «Рух». Цим «фахівцям» хочу
сказати публічно, що ніколи і ніхто не
знищить наш клуб», — наголосив Козловський.
Щодо самих «Карпат», то після їхньої відмови продовжувати спортивну боротьбу в елітному дивізіоні існує
ймовірність того, що вони втратять професіональний статус. У четвер КДК УАФ
розглядав історію з неявкою «Карпат»
на останні два матчі прем’єр-ліги й повинен був вирішити, понизити їх до першої
ліги чи взагалі позбавити профі-рангу.
«Я попереджав, що в нас будуть радикальні зміни. Якщо пройтися по Львову, попитати уболівальників, то 90% із
них підтвердять, що нам краще почати
з нуля, перестати бути заручниками ситуації, коли два співвласники між собою навіть не спілкуються. «Карпати»
не повинні залежати від чийогось фінансового або емоційного стану. «Карпати»
вищі за будь-яку особистість», — так
Олег Смалійчук бачить майбутнє колоритного представника львівського футболу. ■

■ КУБОК

Тонкощі психологічних мотивів
Перевершивши «Ворсклу» в серії післяматчевих 11-метрових ударів,
«Динамо» здобуло перший за чотири роки офіційний трофей
Григорій ХАТА
Напередодні фіналу національного
Кубка, котрий після багаторазових переносів довірили прийняти Харкову, футбольна Україна розділилася на два табори.
В одному, на чолі з експертами з
математичного моделювання, говорили
про безапеляційну перемогу київського «Динамо». Інша сторона виказувала думки щодо підсумкового тріумфу
другого фіналіста турніру — «Ворскли». Попри те, що учасники цьогорічного кубкового фіналу перебували, умовно кажучи, в різних вагових категоріях,
на користь полтавчан було знайдено достатньо аргументів, котрі, перш за все,
базувалися не на сухих цифрах, а на тонких психологічних моментах, інтуїції та
досвіді прогнозистів.
Згадували вони й про переможний фінал «Ворскли» 2009 року, в якому полтавчани, так само не маючи статусу фаворита, здолали новоспечено-

го володаря Кубка УЄФА — «Шахтар»,
й про вагомі преміальні, котрі очікували на «зелених» у разі їхньої перемоги
над динамівцями, й про їхній потужний
козир на серію післяматчевих 11-метрових в особі юного голкіпера Павла Ісенка, котрий у півфіналі Кубка відбив три з
п’яти ударів «Маріуполя».
Зрештою, останні виявилися дуже
близькими до істини. «Ворскляни» дали
справжній бій флагману й, по суті. однією рукою взялися за трофей. Витримавши натиск столичних футболістів у
основний та додатковий час, підопічні
Юрія Максимова довели справу до післяматчевих пенальті. Тут би своє слово
сказати Ісенку, котрий, щойно розпочався перший екстратайм, узявся активно
готуватися до майбутньої серії 11-метрових ударів.
Проте, попри бажання тренера та
футболіста, обставини не дозволили
полтавському «супермену» вийти на
поле. За десять хвилин до завершення

■ ТАБЛО
Кубок України. Фінал (Харків).
«Динамо» — «Ворскла» — 1:1 (по пен.
— 8:7; Вербич, 28 — Степанюк, 11).
додаткового часу Юрію Максимову довелося змінювати травмованого гравця,
проте через ліміт на так звані «слоти»
для замін в останній своїй можливості
для ротацій очільник «Ворскли» не наважився випустити на поле разом iз новим польовим гравцем і 16-річного воротаря-джокера.
«Боялися, що в останні десять хвилин пропустимо гол. Тоді б картали себе,
що не дотягнули до серії пенальті», —
пояснив обраний сценарій очільник
«Ворскли».
Утім після завершення фіналу уникнути розпачу та картання Максимову все
ж не вдалося.
Щастя, як-то кажуть, було так близь-

❙ Столичні динамівці святкують виграш національного Кубка.
❙ Фото з сайта www.fcdynamo.kiev.ua
ко, але зафіксувати його в руках полтавські футболісти не змогли. Попри те,
що післяматчеві 11-метрові удари називають лотереєю, зі спецом iз взяття пенальті шансів на трофей у «Ворскли», думається, було б трохи більше. Однак, за
словами Юрія Максимова, про післяматчеву «перестрілку», котра завершилася з
рахунком 8:7 на користь «Динамо», йому
говорити взагалі не хочеться.
Гарматний «постріл по горобцях»
ворсклянина Баєнка (до того голкіпери обох команд взяли по одному удару)

став вирішальним у визначенні володаря
трофею.
«Кубкова психологія непередбачувана. Хочу подякувати «Ворсклі» за продемонстровану гру, за характер. Було дуже
непросто. Радий, що ми досягли результату, котрий нас улаштовує», — сказав
після здобуття динамівським клубом 12го за ліком національного Кубка очільник «біло-синіх» Олексій Михайличенко.
Завдяки цьому виграшу «Динамо» перервало затяжну серію без трофеїв, котра
тривала чотири роки. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Дилема для бджоли
Бездумне та нерегламентоване використання пестицидів може згубити бджільництво в Україні:
залишимося без меду та урожаю фруктів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИПНЯ 2020

■ «ЗОРЯНІ ВІЙНИ»

Тенді Ньютон звинувачує
Колега Тома Круза — про булінг і не тільки
Мегапопулярна франшиза «Місія нездійсненна», прем’єра сьомого випуску
якої планується на 2021 рік (якщо не завадить коронавірус), як і будь-який інший фільм, продюсери якого хочуть
мати якнайбільшу пресу і найбільшу
рекламу, цілком справляється з цим завданням, адже старіючий мачо Том Круз
постійно викликає довкола своєї персони
якісь плітки чи пересуди. Та й як може
бути інакше — фільм-епопею знімають
уже майже 25 років (прем’єра першої
«серії» відбулася в далекому вже 1996
р.). За цей час Круз устиг розлучитися з Ніколь Кідман, «закрутити» роман
із Пенелопою Крус, одружитися з Кеті
Холмс, знову розлучитися, засвітитися
як член саєнтологічної церкви. І при цьому його й далі сприймають як зразкового
хлопця, такого собі джентльмена, лицаря без страху й докору. Та не всі так вважають, особливо люди, яким доводилося працювати поряд із Томом.
Так, нещодавно колега Круза по
франшизі «Місія нездійсненна» Тенді Ньютон, що знімалася з ним у другому епізоді, розповіла в інтерв’ю одному

з видань, що робота з Томом
не була приємною пригодою,
адже зірка Голлівуду й поводилася по-зірковому. Актор
постійно був невдоволений,
що партнер по знімальному майданчику міг мати
довші чи цікавіші репліки. Так, у сцені на балконі
Том постійно чіплявся до
Тенді зі своїми порадами, як краще зіграти сцену, а до режисерів — щоб
внесли зміни чи правки.
Ньютон скаржилась друзям,
що це звичайнісінький булінг,
якого вона зазнає під час роботи. Круз завжди домінував над
людьми, хоча при цьому намагався бути хорошим хлопцем.
Врешті Тенді не витримала і
сказала: «Просто дайте мені
зробити це». Тож не дивно, що
в наступних епізодах партнершами Круза були вже інші акторки. Тенді ж вважає, що захищати своїх подружок Том
уміє лише на екрані. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №61

❙ Тенді Ньютон.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 13 до 19 липня
Овен (21.03—20.04). Попереду коротка
i легковажна романтична пригода, яка зачарує
вас і залишить незабутні враження. Вихiднi ви
проведете в колi друзiв.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Телець (21.04—21.05). Вашому
здоров’ю можна буде тільки позаздрити. Продовжуйте спортивнi вправи i прогулянки на свiжому повiтрi.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Близнюки (22.05—21.06). Дуже високий ризик інфекційних захворювань. Щоб
уникнути неприємностей, дотримуйтеся порад лiкаря i вчасно робiть профiлактику.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Рак (22.06—23.07). У ваших інтересах
уважно ставитися до змін. Прийміть виклик, і
успіх вам гарантовано. Не сумнівайтеся у своїх
можливостях.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). Сiмейнi стосунки
дещо погiршаться, не робіть необачних вчинків. Якщо ви самотні, зважуйте свої вчинки,
перш нiж робити якiсь кроки.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Діва (24.08—23.09). Любовнi стосунки
виявляться нетривалими. Результат — розбите серце, тож радимо бути обережними у виборi партнера.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Терези (24.09—23.10). Ви зможете відволіктися поїздками чи зустрічами зі старими друзями. Якщо ваше серце все ще вільне,
будьте готові до романтичної пригоди.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Скорпіон (24.10—22.11). Якщо ви сiмейна людина, у відносинах настане пожвавлення, і ви отримаєте те, чого вам так довго
не вистачало. У цей період ви переживете ще
один медовий місяць.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

Стрілець (23.11—21.12). Усі ваші проєкти та ідеї матимуть успіх. Постарайтеся мати з
цього матеріальну вигоду. Звернiть увагу на
поведiнку колег.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Козеріг (22.12—20.01). Не бійтеся наполягати на своєму, тоді досягнете задуманого.
Краще не ставати у вас на шляху — часом ви
будете схожі на лева.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Якщо у вас є
власний бізнес, успiх в усьому гарантовано.
Але якщо ви працюєте в колективі, та вам необхідно трохи стримувати себе.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Риби (20.02—20.03). Навіть якщо на вашому шляху виникне перешкода, ви зможете
її подолати. Чекайте допомоги від компетентних людей.
Дні: спр. — 19; неспр. — немає. ■

■ ПОГОДА
11—12 липня за прогнозами синоптиків

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +29...+31.
Вінниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +28...+30.

Захід

хмарно

9 липня температура води в Чорному морi становила
22-25 градусів, в Азовському морi — 25-28 градусiв, у
Дніпрі біля Києва — 25.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +13...+15, удень +27...+29. Моршин: уночi
+14...+16, удень +28...+30.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
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мі. 6. Англійський натураліст, автор
теорії походження видів. 8. Легендарна французька актриса, яка в 70
років грала Джульєтту. 11. Почесна
охорона. 12. Цінний папір, який дає
право на отримання прибутків підприємства. 15. Англійський король,
якого назвали Прекрасним. 16. Найбільше озеро Південної Америки,
на кордоні Перу та Болівії. 18. Кліматична зона Крайньої Півночі. 19.
Зошит для малювання чи зберігання фото. 20. Смажене у смальці або
олії солодке печиво, що має форму
продовгуватих смужечок. 23. Спосіб
відновлення справедливості, що отримав поширення з часів Революції
гідності. 24. Велике приміщення для
багатолюдних зборів, засідань, концертів. ■
Кросворд №58
від 3—4 липня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер південний, 3-8 м/с.
Температура вночi +15...+17, удень близько 30. Пiслязавтра
мінлива
вночi +18...+20, удень удень близько 30.

По горизонталі:
1. Плаский вертикальний прямокутний у плані виступ на поверхні стіни або стовпа. 7. Напій олімпійських богів, що давав їм вічну
молодість і безсмертя. 8. Сукняний каптур (відлога) з довгими кінцями, що звичайно надівається поверх шапки, був популярний в армії
УНР. 9. Птах, зображений на польському гербі. 10. Сибірська республіка
у складі Росії. 11. «Твої ... медовії,
мого життя неспокої». (пісня). 13.
Англійський письменник польського походження, уродженець України.
14. Особливості вимови звуків, що
видають іноземця. 17. Спосіб, за допомогою якого жінки в Середньовіччі позбувалися осоружних чоловіків.
20. Хімічний елемент, крихкий метал
сріблястого кольору. 21. Лікарська
рослина. 22. Вид білого хліба із загорнутими всередину краями та змазаний салом або олією. 24. Умовний
сигнал. 25. Столиця Іраку. 26. Один
із засновників українського «Пласту». 27. Житлове приміщення на горищі.
По вертикалі:
1. Дерев’яний хлопчик із довгим носом, герой казки Карло Колодді, прототип Буратіно. 2. Півострів на півночі Західного Сибіру. 3.
Релігійно-правовий кодекс у євреїв,
що ґрунтується на книгах Старого
Заповіту. 4. Список запитань особистого характеру, на які треба дати
відповідь. 5. Знак наголосу на пись-

Лікар каже «новому» росіянину,
що зламав руку:
— Доведеться накласти вам
гіпс.
— Навiщо менi твiй гiпс? Накладай мармур, я заплачу.
***
Коли я побачила ціну на засіб
для схуднення, брови піднялися так,
що складки на животі підтягнулися
самі по собi.
***
Народжує жінка. Партнерські
пологи, тобто чоловік поруч. Одна

дитина народилася, друга, третя,
після четвертої чоловік кричить акушерці:
— Вимикайте світло! Вони ж на
світло лізуть!
***
Поїзд. Входить п’яний. На запитання кондуктора про квиток повідомив, що в нього немає грошей.
— А на горілку були?
— Друг мене пригощав!
— А чому ж не дав на дорогу?
— Як це не дав? — витягує з-за
пазухи півлітра.
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