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До «Опозиційної 

платформи» пливе весь 

українофобський непотрiб

Спека змушує українців 

ностальгувати 

за прохолодним 

передліттям

стор. 2»стор. 4» стор. 4»

Сьогодні і завтра ще можна передплатити «Україну молоду» на друге півріччя                      стор. 7

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,401 грн 

1 € = 29,894 грн

1 рос. руб. = 0,409 грн

«Слуга народу» здувається Сміття — 
за життя

стор. 15»

Сергій Булеца забив переможний гол у півфінальному матчі з італійцями. 
Фото з сайта football24.ua.
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Втомлені 
сонцем

Молоді, але вже 
творять історію
Українська збірна U-20 у меншості вистояла у півфіналі чемпiонату свiту i 15 червня 
виходить на фiнальний поєдинок

За останніми соцопитуваннями, 

партія президента Зеленського 

втрачає підтримку, натомість 

«Голос» Вакарчука зростає
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«Розвідники зайшли в так звану «сіру зону», щоб відсунути лінію зіткнення подалі від місцевого 
населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, 
розрахували все до деталей і виконали».

Назар Ільницький,  пресофіцер 24-ї окремої механізованої  бригади імені Короля Данила

УКРАЇНА МОЛОДА

НАСЛІДКИ

Рукотворну 
«труїлку» 
локалізували
У місці виливу хімікатів 
під час ДТП на 
Вінниччині припустимий 
вміст гербіцидів 
перевищено в 200-600 
разів
Олена ЯРОШЕНКО

 У криницях села Збаржівка Пог-
ребищенського району, поблизу яко-
го перекинулося авто з небезпечною 
отрутою, залишкової кількості отру-
тохімікатів не знайшли, повідомив у 
середу на спеціальному брифінгу пер-
ший заступник начальника головно-
го управління Держпродспоживслуж-
би у Вінницькій області Олександр Со-
рочан. «Відповідно до результатів до-
сліджень, на сьогодні у криничній 
воді Збаржівки не виявлено залишко-
вої кількості отрутохімікатів. Це свід-
чить про те, що ці речовини не потра-
пили у підземні води. Однак у водоймі 
«Нижній ставок», в яку безпосере дньо 
витекли хімічні сполуки внаслідок 
ДТП, чималий надлишок концентра-
ції отрутохімікатів зафіксували. Зок-
рема, концентрація гербіциду «Тарга 
Супер» у водоймі перевищена у 200-
600 разів», — повідомив Сорочан.
 Фахівці Інституту екогігієни і ток-
сикології імені Л. І. Медведя здійсни-
ли лабораторні дослідження у місцях 
питного водозабору міста Біла Церква, 
де протікає річка Рось. Жодних отру-
тохімікатів там не виявлено. Це можна 
пояснити тим, що у водоймі, в яку без-
посередньо потрапили речовини, немає 
настільки сильної течії, щоб віднести їх 
від місця виливу на значну відстань.
 Завідувач відділу епідеміологічно-
го нагляду та профілактики неінфек-
ційних захворювань Вінницького об-
ласного лабораторного Центру МОЗ 
України Олександр Мельник додав, що 
ретельно досліджується і якість води 
у криницях Збаржівки, адже об’єкти 
вздовж забрудненої водойми можуть 
мати гідравлічний зв’язок із нею че-
рез ґрунтові води, що, зазвичай, не 
виявляється на першому етапі. Досі у 
відібраних пробах води не спостеріга-
лося залишкової кількості пестицидів. 
Але якість води й у криницях населе-
них пунктів, розташованих нижче за 
течією забрудненої водойми, продов-
жать ретельно аналізувати.
 Як раніше писала «УМ», у селі 
Збаржівка Погребищенського райо-
ну Вінницької області вантажівка, що 
перевозила хімікати, впала в притоку 
річки Рось. Небезпечні речовини мог-
ли досягти Київщини, тому в місті Біла 
Церква навіть тимчасово припиняли 
водопостачання. За словами Володи-
мира Лапи, в розбитому автомобілі пе-
ревозились вісім гербіцидів, три фунгі-
циди та один регулятор росту. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Основною подією минулої 
доби стала інформація про те, 
що військові 24-ї окремої ме-
ханізованої бригади імені Ко-
роля Данила закріпилися на 
нових позиціях в Мар’їнці. 
Тепер до окупованих Олек-
сандрівки та Донецька — 
100-250 метрів. Про це в ефірі 
радіостанції «Армія FM» пові-
домив прес-офіцер бригади 
Назар Ільницький.
 За його словами, розвід-
ники бригади зайшли в «сіру 
зону» для того, щоб поліпши-
ти своє тактичне положення 
— відсунути свою глибину 
подалі від місцевого населен-
ня, аби убезпечити цивільних 
від постійних обстрілів з те-
риторії окупаційних військ. 
Цей план розробляло спіль-
но з командуванням бригади 
вище командування. «Спла-
нували, прорахували все до 
деталей і виконали. Опера-
ція надзвичайно важлива, 
адже гарантує надійнішу 
безпеку для населення. Мир-
ні люди перебуватимуть наба-
гато далі від лінії зіткнення... 
Це також поліпшує і наше по-
ложення, бо звідси зручніше 
спостерігати за ворогом і кон-
тролювати його дії», — ска-
зав Ільницький.
 Близько місяця тривало 
інженерне дообладнання по-
зицій, їх укріплення та роз-
будова. Зараз у напрямку 
окупованого смт Олександ-
рівка силами піхотинців зве-
дено повноцінні опорні пунк-
ти підрозділів.
 Завдяки зміцненню по-
зицій підрозділи Операції 
Об’єднаних сил надійно кон-

тролюють визначену ділян-
ку відповідальності фактич-
но впритул до Донецька. Та-
ким чином, у Мар’їнці вже 
практично немає так зва-
ної сірої зони. Як повідомив 
на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» військовий кореспон-
дент ТРК «Україна» Олексій 
Кашпоровський, тепер сіра 
зона пересунулася у Тудівсь-
кий район.
 Протягом минулої доби во-
рог 28 разів порушив режим 
припинення вогню. Збройні 
формування Російської Феде-
рації та їхні посіпаки обстрі-
лювали позиції наших підроз-
ділів із застосуванням заборо-
нених Мінськими угодами мі-
нометів калібру 120 мм та 82 
мм, а також із гранатометів 
різних систем, великокалі-
берних кулеметів та стрілець-
кої зброї.
 На донецькому напрям-
ку Водяне противник обстрі-
лював iз населеного пункту 
Азов; Старогнатівку — зі сто-
рони Новоласпи; околиці Ав-
діївки — зі сторони Мінераль-
не, Новотроїцьке — зі сторони 
Докучаєвська. Обстрілювали 
також Мар’їнку, Широкине, 
Лебединське, Талаківку.
 На луганському напрям-
ку противник здійснив обстрі-
ли позицій Об’єднаних сил: в 

районі населеного пункту Зай-
цеве. Новгородське обстрілю-
вали з Широкої Балки, Лу-
ганське — від селища Нижнє 
Лозове, позиції наших захис-
ників поблизу Новолугансь-
кого — з напрямку Доломит-
ного, Новотроїцьке — з боку 
Докучаєвська. Обстрілювали 
також Новотошківське, По-
пасну, Навгородське, Півден-
не, Борівське.
 Четверо наших військово-
службовців отримали пора-
нення (троє 11 червня, один 
— 12). За даними розвідки, 
12 червня одного окупанта 
знищено та трьох поранено. 
На обстріли з боку збройних 
формувань Російської Феде-
рації наші підрозділи дали 
адекватну відповідь.
 Варто згадати і роботу опе-
ративників правоохоронних 
органів зі складу Об’єднаних 
сил. Днями вони отримали 
інформацію, що на території 
одного з приватних будин-
ків міста Дружківка Донець-
кої області заховано арсенал. 
Під час слідчих дій правоохо-
ронці вилучили на вказаній 
присадибній ділянці два руч-
нi протитанковi гранатомети 
РПГ-26, два кулемети, снай-
перську гвинтівку, вогнемет 
МРО-А російського вироб-
ництва та чотири автомати 

Калашнікова. За наявною ін-
формацією, схованку було об-
лаштовано в 2014 році пред-
ставником незаконного зб-
ройного формування, який 
планував використати зброю 
для скоєння терористичних 
актів на підконтрольній ук-
раїнській владі території. У 
межах відкритого криміналь-
ного провадження за ознака-
ми ч. 1 ст. 263 Кримінально-
го кодексу України тривають 
слідчо-оперативні дії та вста-
новлюються обставини спра-
ви. ■

Оксана СОВА

 Найближчими днями в 
Україні триматиметься по-
года з температурою вище 
кліматичної норми для цьо-
го періоду. Її визначатимуть 
сухі та спекотні повітряні 
маси, передає Укргідро-
метцентр. Таким чином, 
34-градусний четвер лише 
відчинив двері до палючо-
го дебюту літа. Наступний 
тиждень також обіцяє три-
валі шалені плюси. Так, 
20 червня на всій території 
країни без опадів, вітер пів-
нічно-західний, 5-10 м / с. 
Температура вночі 15-20°, 
вдень 25-30°, в південних 
і східних областях 31-35°. 
Тільки в Карпатах темпера-
тура більш-менш прийнят-

на: вночі 8-13, вдень 19-24°. 
Тільки 21 червня вдень у 
західних областях місцями 
може бути короткочасний 
дощ, а подекуди й гроза, але 
на решті території України 
— без опадів І стовпчики 
градусників удень стійко 
зашкалюватимуть за 30.
 Втім, прогнозують си-
ноптики, червень ще здивує 
українців всім спектром по-
годних явищ. Як повідом-
ляє Meteoprog, з другої по-
ловини місяця країну таки 
накриє хвиля гроз, мож-
ливі опади у вигляді гра-
ду, бурі і шквальний вітер. 
Під кінець червня погода 
стабілізується, сонячні дні 
чергуватимуться з дощови-
ми, але без екстремальних 
явищ. ■

доларів
технічної допомоги на-

дасть США цьогоріч Україні на програми у сфері безпе-
ки й оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосек-
тору, охорони праці і гуманітарної допомоги, заявив рад-
ник посольства США з економіки Джон Шютте.

695 млн.
гривень
Держстат закупив обладнання для пе-
репису населення в Україні, повідоми-
ли у ProZorro.

українців
скористалися безвізовим режимом із Євросою-
зом протягом двох років з моменту його запро-
вадження, констатувала Держприкордонслужба.

жителів
Криму за роки окупа-

ції росіянами півострова отримали закордон-
ні паспорти на материковій Україні згідно зі 
статистикою управління Державної міграцій-
ної служби в Херсонській області.

зменшилася кількість фермерів в 
Україні за останні декілька років, 
зазначив президент НААН Ярос-
лав Гадзало.

На 85 млн. 78 395 На 10 тис.Майже 3 млн. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

НА ФРОНТІ

Мар’їнку витягли з сірої зони
Вивірені дії стратегів і оперативників ЗСУ дозволили вивести 
за межі лінії вогню мирних донеччан

■

ДО РЕЧІ

 Район проведення Операції 
Об’єднаних сил відвідав секретар 
Ради національної безпеки і обо-
рони України Олександр Данилюк. 
Він оглянув передові позиції наших 
військ у районі населеного пункту 
Авдіївка та побував на Приазов’ї у 
військових частинах, які виконують 
бойові завдання на лінії зіткнен-
ня. Секретар РНБО заслухав до-
повідь командувача Об’єднаних 
сил генерал-лейтенанта Олександ-
ра Сирського щодо загальної ситу-
ації та отримав інформацію з оцін-
кою ймовірності загроз, що поста-
ли перед захисниками України та 
мирним населенням Донецької та 
Луганської областей.

■

ПОГОДА

Втомлені сонцем
Спека змушує українців 
ностальгувати за прохолодним 
передліттям

■

Коли сонце — рівняє і шикує...
Фото «Баба і кіт» у мережі «Фейсбук».

❙
❙
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людини
в Україні потонуло на водо-

ймах із початку червня, повідомила прес-
служба Державної служби України з над-
звичайних ситуацій.

103 хостелів
може закритися в Ук-

раїні, попереджає голова Асоціації хос-
телів Києва Олена Моцна.

площі 
відтворено ліси 

лісогосподарськими підприємствами цьогоріч, 
похвалилося Державне агентство лісових ре-
сурсів України.

світових міст,
перевантажених автомобілями, ввійшов 
Київ. Такі  дані дослідження аналітичної 
компанії TomTom.

керівників
відділків відсторонили від 

служби в поліції після тотальних перевірок 
в Україні, повідомили у прес-службі Нац-
поліції.

85% На 35,9 га До топ-15 10
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

МЕТАМОРФОЗИ

Ремонт на 
московський 
лад
Древньому козацькому 
храму додали російсько-
візантійської атрибутики, 
змінивши його автентичний 
стиль
Лариса CАЛІМОНОВИЧ
Харків

 Головний храм Покровського монастиря, 
який за 340 років своєї історії жодного разу 
не змінював білосніжний колір, несподівано 
«поголубів». Рішенням змінити фарбу міс-
цева єпархія Московського патріархату від-
верто порушила Закон України «Про охоро-
ну культурної спадщини». Більше того — со-
бор, який свого часу звели харківські козаки 
у стилі українського козацького бароко, піс-
ля ремонту набув колориту, характерного... 
для російсько-візантійського стилю.
 Зміна ідеології і нахабне нехтування зако-
ном не лишилися непоміченими. Краєзнав-
ці та архітектори провели спільну прескон-
ференцію, на якій закликали владу зупинити 
відверте плюндрування святині Слобожанщи-
ни. «Покровський собор, збудований у 1689 
році і є не просто найдревнішим храмом Хар-
кова, а й узагалі найстарішою будівлею міста, 
— каже член консультативної ради з охорони 
культурної спадщини ХОДА, професор Ми-
хайло Красіков. — Це  пам’ятник архітекту-
ри національного значення, у якого повинен 
бути спеціальний режим охорони. Наразі ж 
тут проводять не реставрацію, а звичайнісінь-
ке «латання» з фарбуванням фасадів у якийсь 
синюшний колір і явно без необхідних доз-
вільних документів. На жаль, співробітники 
Департаменту містобудівництва облдержад-
міністрації не попередили таке варварство, 
хоча були зобов’язані це зробити. Вони заво-
рушилися лише після наших дзвінків, хоча 
ремонт почався ще у травні».
 Як повідомили фахівці, нехтування ав-
тентикою у випадку з Покровським собо-
ром стало нормою. Тут iще до поточного ре-
монту знищили фактуру цегляної кладки 
з її живою нерівною поверхнею, а потім по-
фарбували у два кольори: деталі лишили бі-
лими, а полю стіни додали салатового від-
тінку. На додачу «реставратори» позолоти-
ли ще й бані, хоча козацькі храми Слобожан-
щини покривали дерев’яним гонтом. Власне, 
білосніжні церкви з чорним куполом і золо-
тим хрестом — це і є стандарт стилю козаць-
кого бароко Лівобережжя. «Використання си-
нюватих та зеленуватих тонів на стінах ство-
рює різкий контраст архітектурних деталей, 
що властиві московсько-російській храмовій 
культурі, — каже керівник ініціативної гру-
пи SaveKharkiv Олена Рофе-Бекетова. — Тоб-
то пофарбувати в синій колір храм із золоти-
ми банями — це як вивісити російський пра-
пор для прихожан харківської громади посе-
ред міста».
 У відділі охорони пам’ятників архітек-
тури Департаменту містобудування ХОДА 
ініціативній групу повідомили, що дозво-
лу на зміну кольору стін собору ніхто не ви-
давав, оскільки єпархія з таким проханням 
до чиновників не зверталася. У результаті фа-
хівці написали листи голові облдержадмініст-
рації та міністру культури, вимагаючи, щоб ті 
зобов’язали служителів культу надати проект 
реставрації, узгоджений з органами охорони 
культурної спадщини. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Сталася ця пожежа в 
багатоповерхівці по вули-
ці Нижня Горова у Черка-
сах. «Про пожежу до служ-
би порятунку повідомили 
сусіди, які побачили дим із 
вікон квартири на 3-му по-
версі. Ще до прибуття на міс-
це події пожежників люди 
намагалися потрапити до 
квартири, проте їм ніхто не 
відповідав», — розповідають 
«УМ» у Черкаському облас-
ному управлінні ДСНС.
 Вогонь гасили два відді-
лення 1-ї державної пожеж-

но-рятувальної частини, які 
оперативно прибули за вка-
заною сусідами адресою.
 «До квартири дістали-
ся по автодрабині. Через вік-
но ввійшли до помешкання, 
у якому знайшли двох мало-
літніх дітей, 2018 року народ-
ження, та їхнього 38-річного 
батька, який міцно спав. Піс-
ля евакуації у безпечне місце 
дітей та чоловіка оглянули 
лікарі швидкої медичної до-
помоги, після чого госпіталі-
зували їх до лікарні», — пові-
домляють рятувальники.
 Наразі малюки та гла-
ва родини почуваються доб-

ре. А причиною пожежі ста-
ло підгоряння їжі на газовій 
плиті.
 «Завдяки пильності 
сусідів та оперативності ря-

тувальників удалося вряту-
вати життя трьох людей», 
— підсумовують у Черкась-
кому обласному управлінні 
ДСНС. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Мешканка Черкас збері-
гала на складі майже півтон-
ни фальсифікованої махор-
ки і жваво торгувала нею че-
рез інтернет. Але скільки мо-
тузці не витися, а  кінець таки 
буде. Тож ту велику партію 
підробних тютюнових виробів 
i тютюнової сировини вилу-
чили днями з незаконного 
обігу співробітники податко-
вої міліції. «У рамках прове-
дення операції «Акциз-2019» 
встановлено, що реалізацію 
фальсифікату жінка здійсню-
вала через сайт безплатних ого-

лошень у мережі інтернет  i спе-
ціально створені закриті групи 
у месенджерах», — розпові-
дають у головному управлінні 
ДФС у Черкаській області.
 Як повідомили «УМ» у 
прес-службі головного уп-

равління ДФС у Черкаській 
області, з незаконного обігу 
вилучено та передано на від-
повідальне зберігання близь-
ко 470 кілограмів тютюно-
вої сировини та тютюнових 
виробів без марок акцизно-

го податку України загаль-
ною вартістю майже 600 ти-
сяч гривень. Також складено 
протокол про адміністратив-
не правопорушення, відпові-
дальність за яке передбачена 
ч. 1 ст. 1772 КУпАП. ■

ФАЛЬСИФІКАТ

На «курця» і фіскал біжить 
В інтернет-продавчині вилучили фальсифікованої махорки 
на 600 тисяч гривень

■

Врятована малеча разом зі своїми рятувальниками.
Фото надане прес-службою Головного управління ДСНС у Черкаській області.

❙
❙

ПРИГОДА

Не забудьте вимкнути конфорку...
У Черкасах під час побутової пожежі 
врятували двох дітей і їхнього батька

■

Ірина КИРПА

 Пожежа в сьомому відділенні Одесь-
кої обласної психіатричної лікарні по 
вулиці Воробйова вже забрала життя сі-
мох людей, ще троє — у важкому стані. 
На Одещині оголошено траур за загибли-
ми, їхнім родичам виплатять по 100 ти-
сяч гривень. Відомо, що люди у віці від 
70 до 90 років померли переважно від от-
руєння чадним газом. Тим цінніше жит-
тя 52 дивом уцілілих пацієнтів, заради 
яких добровільно пожертвувала собою 
55-річна одеситка Юлія Нікітіна. Жін-
ці довелося самотужки витягувати літ-
ніх хворих на ковдрах i простирадлах, 
адже надати допомогу їй просто не було 
кому. Невістка загиблої Юлії Нікітіної 
стверджує, що дві інші санітарки пере-
бували у стані алкогольного сп’яніння 
та ніякої підтримки не надавали.
 — Я бачила їх на пожежі, вони п’яні 
були обидві, — стверджує родичка за-
гиблої медсестри Юлія Скубій. — Як 
тільки дізналася про трагедію, вмить 
примчала до лікарні, а пізніше — їзди-
ла на впізнання...
 Врятуватися самостійно пацієнти не 
могли не лише за станом здоров’я, а й че-
рез специфіку облаштування психіат-
ричної лікарні, де на дверях i віконних 
рамах відсутні ручки. До того ж багато 
людей похилого віку взагалі не могли 
самостійно пересуватися — їх потрібно 
вести за руку або виносити, що й робила 
Нікітіна.
 Зараз у соціальних мережах люди 
активно обговорюють трагедію, яка тра-
пилася 10 червня в лікарні по вулиці 
Воробйова. Багато хто згоден з тим, що 
Юлія Нікітіна, яка врятувала понад пів-

сотні людей, безумовно заслуговує най-
вищої нагороди. Знайомі медсестри роз-
повідають, що вона все життя була світ-
лою та дуже милосердною людиною. 
Тривалий час працювала в дитячій об-
ласній лікарні, а пізніше  перейшла до 
сьомого відділення Одеської психіат-
ричної лікарні. Про хворих завжди від-
гукувалася з добротою у голосі. «Мені їх 
так шкода... Хто їм ще допоможе?..» — 
пригадує слова загиблої медсестри один 
з її знайомих.
 «З Юлією Нікітіною ми пару разів 
перетиналися в лікарні. Дуже привіт-
на жінка, завжди посміхалася, — зга-
дує одеситка Катерина Ножевнікова. 
— Юля витягла на ковдрах 52 людини з 
відділення для лежачих хворих. На собі, 
в буквальному сенсі цього слова. Я бага-
то бачила в стрічці «Фейсбука» опусів на 
кшталт «хто винен», «посадити всіх», 
«ОДА не дали грошей» — та буквально 
пару постів про саму Юлю»...
 Ось так, живе людина, тихо живе та 

робить нехитру й, здається, не надто важ-
ливу роботу. А потім виявляється, що все 
її життя — шлях до подвигу. Хочеться, 
щоб про неї сьогодні дізналося якомога 
більше людей. ■

ПОДВИГ

Ціною власного життя
Медсестра, яка врятувала 
півсотні немічних 
з охопленої полум’ям 
лікарні в Одесі, гідна 
звання Героя України

■

«Юля всім запам’ятовувалася своєю 
м’якою беззахисною усмішкою», — 
із сумом згадують сьогодні знайомі 
скромну і малопомітну за життя одеську 
медсестричку-героїню.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙
❙
❙
❙
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Липень чи жовтень
Коли країна піде на вибори?
Катерина БАЧИНСЬКА

Конституційний Суд України продовжує, вже в закритому ре-
жимi, розгляд справи щодо дострокового розпуску Верховної 
Ради. У вівторок у залi засідань КС побував навіть президент 
України Володимир Зеленський. Під час виступу зазначив, що 
рішення розпуску парламенту є конституційним і підтримка 
парламенту серед людей зараз дорівнює 4%. Проте після про-
мови вiдразу залишив залу судового засідання, а сторону пре-
зидента представляв Федір Веніславський. Зі сторони ж парла-
менту виступали кілька народних депутатів, які й подали позов 
до суду. Саме ж вiдкриття засідання у Конституційному Суді, яке 
тривало понад 8 годин, залишило набагато більше запитань, 
аніж відповідей.

■

Що говорять президент та 
парламент?
 Основною причиною роз-
пуску парламенту, на дум-
ку президента, є відсутність 
коаліції в парламенті. Нап-
риклад, сторона президента 
в суді аргументувала своє рі-
шення статтею 90 Конституції 
України. У ній iдеться про те, 
що одна з підстав для розпуску 
Верховної Ради — якщо впро-
довж одного місяця в парла-
менті не сформовано коаліцію. 
Проте тут постає питання, що 
вважати початком створен-
ня коаліції — підписання ко-
аліційної угоди чи призначен-
ня уряду? А що вважати її кін-
цем? Коли кількість депутатів 
у ній стає меншою за 226? Чи 
коли голова Верховної Ради 
оголосить про це з трибуни? У 
законах це не уточнено. Рані-
ше в законі про регламент Вер-
ховної Ради цьому була при-
свячена ціла глава. Але в 2010 
році, на початку президентства 
Віктора Януковича, її повніс-
тю вилучили із закону.

Чи існує коаліція?
  Головне питання, яке за-
раз постає, — коли припини-
ла роботу коаліція нинішньо-
го парламенту «Європейська 
Україна»? Сторона президен-
та переконує, що це сталося 
ще навесні 2016 року, коли з 
коаліції вийшла «Радикаль-
на партія». А в складі залиши-
лись лише «Народний фронт» 
та БПП. Нагадаємо, що на по-
чаток створення коаліції в ній 
налічувалось 302 народнi об-
ранці: БПП — 146 осіб, «На-
родний фронт» — 83, «Са-
мопоміч» — 32, Радикальна 
партія Ляшка — 22, «Бать-
ківщина» — 19. Після виходу 
«Самопомочі», «Батьківщи-
ни» та «радикалів» загальна 
кількість депутатів від БПП 
та «Народного фронту» стано-
вила 229 депутатів, проте пос-
тупово фракції полишали де-
путати і кількість у коаліції 
зменшувалась. У свою чергу, 
парламентарії, які й подали 
позов до суду, запевняють: ко-
аліція таки була, а доповнюва-
ли її склад позафракційні де-
путати.

Що говорить Конституція?
 Але знову виникає питан-
ня, чи можуть позафракцій-
ні депутати бути в складі ко-
аліції? Представник прези-
дента у Конституційному Суді 
Венiславський наполягає, що 
ні, а от депутати переконують, 
що так. У чому ж питання? А 
в тому, що в законах не напи-
сано, з кого саме має склада-
тися коаліція. Конституцією, 
зокрема, передбачено форму-
вання «коаліції депутатських 
фракцій, до складу якої вхо-

дить більшість народних де-
путатів України від консти-
туційного складу Верховної 
Ради». Що це означає — Кон-
ституційний Суд двічі тлума-
чив цю норму і двічі по-різно-
му. У 2008 році сказав, що до 
коаліції можуть увійти тільки 
члени фракцій. А у 2010 році 
— навпаки, що до неї можуть 
приєднатись і позафракцій-
ні депутати. Це рішення було 
прийняте вже за президентс-
тва Януковича і його назвали 
«коаліцією тушок». Але так 
чи інакше, воно було прийняте 
пізніше, отже, має вищу силу. 
Тож сьогодні в парламентську 
коаліцію можуть входити як 
депутати — члени фракцій, 
так і позафракційні.
 Чи може парламент працю-
вати без коаліції? 83-тя стаття 
Конституції говорить про те, 
що в коаліції є всього дві фун-
кції — пропонувати прем’єр-
міністра та затверджувати 
склад Кабміну. Все інше — за-
твердження державного бюд-
жету, прийняття законів — 
має ухвалювати більшість у 
парламенті. Більшість, але не 
коаліція. Адже в жодному за-
коні не прописано, що 226 го-
лосів має складатися саме з де-
путатів коаліції, це може бути 
будь-хто — як представники 
коаліції, так і опозиції.

Два табори 
конституціоналістів
 Якщо ж звертатися до між-
народного досвіду, то в біль-
шості країн світу також існу-
ють коаліції, проте вони фор-
муються зазвичай тільки для 
призначення уряду і не мають 
політичного характеру, як в 
Україні. Експертне коло кон-
ституціоналістів і досі поді-
лене на два табори. Дехто за-
певняє, що президент мав пра-
во на таке рішення, інша сто-
рона переконує, що Рада, як і 
президент, обрана народом на 
п’ятирічний строк, який може 
бути скорочений лише за на-
явності беззаперечних конс-
титуційних підстав, яких у 
даному випадку немає. А щоб 
прийняти таке рішення, воно 
не повинне мати «але», пе-
реконують знавці конститу-
ційного права. Врешті, яке 
б не було рішення Конститу-
ційного Суду, кінцевий вер-
дикт залежить саме від ньо-
го, бо якщо рішення визна-
ють неконституційним, ЦВК 
буде зобов’язана зупинити ви-
бори і призначити їх на жов-
тень 2019 року. Не варто за-
бувати й про те, що вся ця іс-
торія більше нагадує політич-
ний, аніж юридичний процес. 
Бо в пріоритеті зараз рейтин-
ги і результати можливих ви-
борів, а не прийняття законо-
давчих рішень. ■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Радник міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова Ілля Кива 
залишив посаду голови Соціаліс-
тичної партії України та приєд-
нався до «Опозиційної платфор-
ми — За життя». Нагадаємо, 
лідером цієї політичної сили є 
кум президента Росії Володими-
ра Путіна Віктор Медведчук, а 
в складі партії — проросійські 
політики, які відкрито говорять 
про співпрацю з Росією. «Ми 
прийняли пропозицію приєдна-
тися до потужної прогресивної 
команди «Опозиційна платфор-
ма — За життя». Сьогодні найго-
ловніше — це досягнення миру в 
нашій країні. І ми зробили наш 
крок для того, щоб зшити Ук-
раїну. Разом ми зможемо забез-
печити якісну професійну робо-
ту. Наші політичні погляди збі-
гаються, і ми маємо намір і далі 
боротися за соціальну справед-
ливість і захищати людей — уже 
в парламенті», — сказав Кива. У 
свою чергу, новим головою Со-
ціалістичної партії обрано Сер-
гія Чередніченка.
 Кива також повідомив, що 
програма «Опозиційної плат-
форми» збігається з програмою 
Соціалістичної партії, тому 
СПУ підтримуватиме «опози-
ціонерів». 

 А от яким чином Кива зби-
рається «зшивати країну» — 
питання відкрите. Адже неод-
норазово висловлювався про-
ти української мови та Томо-
су. В ефірі одного з телеканалів 
він зазначив, що мова — це дру-
горядне питання, назвавши її 
«повітрям, яким нас намага-
ються нагодувати». Кива від-
крито підтримує проросійсь-
ку позицiю партії «За життя», 
яка виступає за тісну співпра-
цю з Росією, скасування зако-
ну про мову, квот на телебачен-
ні та радіомовленні, а також 
виступає за прямі переговори з 
Росією, «ДНР» i «ЛНР».
 «Нагодувати дітей ми може-
мо реальною їжею. У мене двоє 
дітей — донька і син-першоклас-
ник. Я нагодую його Томосом і 
мовою, він виросте міцним до-
рослим? Якщо мені нічим буде 
годувати дитину, я буду шука-
ти способи для його існування 

— їхати, робити що завгодно, 
щоб виросли мої діти», — за-
явив Кива на одному з телешоу. 
На що політичний експерт Во-
лодимир Цибулько зауважив, 
що діти Киви «без Томосу та ук-
раїнської мови виростуть ссав-
цями, а людьми не стануть».
 Політичні екперти «перевзу-
вання» Киви назвали бажанням 
потрапити до парламенту і впро-
ваджувати російський сценарій 
під куполом, адже пройти 5-вiд-
сотковий бар’єр для його Соц-
партiї нереально. 
 Нагадаємо, 6 червня від-
бувся з’їзд партії «Опозицій-
на платформа — За життя». До 
першої десятки виборчого спис-
ку ввійшли путiнськi пiдспiву-
вачi Юрій Бойко, Вадим Рабино-
вич, Віктор Медведчук, Наталія 
Королевська, Сергій Льовочкін, 
Василь Німченко, Нестор Шуф-
рич, Сергій Ларін, Сергій Ду-
наєв і Тарас Козак. ■

П’ЯТА КОЛОНА

Сміття — за життя
До «Опозиційної платформи» пливе весь 
українофобський непотрiб

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Щотижня українські соціо-
логи публікують нові рейтинги 
політичних партій. Найсвіжі-
ше дослідження провела соціо-
логічна група «Рейтинг». Ста-
ном на 6—9 червня перше місце 
посідає політична партія «Слу-
га народу». Її готові підтрима-
ти 47,5% виборців. Проте ще 
минулого тижня цей показник 
становив 48,2% серед виборців, 
які точно голосуватимуть і виз-
начилися з вибором. Це вперше, 
за весь час проведення дослід-
жень, рейтинг президентської 
партії почав падати. 
 Друге місце на даний момент 
посідає «Опозиційна платформа 
— За життя» Вадима Рабинови-
ча та Юрія Бойка з рейтингом 

10,4%. До речі, її підтримка та-
кож знизилася, адже ще мину-
лого тижня опозиціонери мали 
підтримку в 10,7%. Третє міс-
це посідає «Європейська солі-
дарність» Петра Порошенка — 
7,9%, минулого тижня їх го-
тові були підтримати 7,8%, та-
кож проходить 5-вiдсотковий 
бар’єр «Батьківщина» Юлії Ти-
мошенко — 7,5%.
 Найбільше ж зросла під-
тримка партії співака Свя-
тослава Вакарчука. Його рей-
тинг ще тиждень тому становив 
5,6% підтримки, а вже за новою 
соціологією становить 6,4%, 
поки це всі політичні партії, 
які можуть подолати прохідний 
бар’єр. Проте кілька партій ще 
мають шанс потрапити до Вер-
ховної Ради. Партію «Сила і 

честь» Ігоря Смешка готові під-
тримати 4,3%, «Громадянську 
позицію» Анатолія Гриценка — 
2,4%, а Радикальну партію Оле-
га Ляшка — 2,5%. «Опозицій-
ний блок» Олександра Вілкула 
має 1,2%, «Самопоміч» Андрія 
Садового — 0,8%, «Українська 
стратегія» Володимира Грой-
смана — 1,4% та «Свобода» — 
1%. Майже 14% виборців ще 
не визначились iз вибором. По-
хибка дослідження не переви-
щує 2,2%. 
 Нагадаємо, за партійними 
списками до Верховної Ради оби-
рають 225 депутатів, а ще поло-
вину — в мажоритарних окру-
гах. Але депутатів-«мажори-
тарників» буде менше 225, адже 
вибори не проводять в округах 
Криму та частини Донбасу. ■

РЕЙТИНГИ

«Слуга народу» здувається
За останніми соцопитуваннями, партія президента Зеленського 
втрачає підтримку, натомість «Голос» Вакарчука зростає

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Про це повідомив сам 
Баканов, заявивши, що 
дружина має тверду проу-
країнську позицію. «Моя 
дружина, українка, жила і 
навчалася у школі Кривого 
Рогу. Поступила у вищий 
навчальний заклад на те-
риторії Росії, під час розпа-
ду СРСР отримала паспорт 
громадянки РФ. Зауважу, 
тоді були часи кардиналь-
но інших відносин між 
Україною та Росією. На-
томість із 1998 року вона 
живе і працює в Україні із 

посвідкою на постійне про-
живання в нашій державі, 
перебуває в процесі оформ-
лення українського грома-
дянства. Оксана не відві-
дувала територію Російсь-
кої Федерації з 2013 року», 
— йдеться в повідомленні 
Баканова, поширеному на 
сторінці СБУ у «Фейсбу-
ці».
 Чому ж дружина в.о. 
СБУ за 20 років не отри-
мала український паспорт 
чи за роки війни не відмо-
вилась від російського гро-
мадянства — залишається 
під питанням. ■

ОТАКОЇ!

В СБУ — з російською дружиною
Жінка в.о. голови СБУ Івана Баканова має громадянство 
країни-агресора і живе в Україні за посвідкою на проживання

■

Баканов з дружиною.❙
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Інф. «УМ»

 Рада США з географіч-
них назв ухвалила рішення 
про заміну офіційної назви 
столиці України з російсько-
мовної «Kiev» на україномов-
ну — «Kyiv» у міжнародній 
базі, якою послуговуються, 
зокрема, всі аеропорти світу.
 З відповідним проханням 
свого часу до Ради США з гео-
графічних назв звернувся по-
сол України Валерій Чалий. 
Американські географи пого-
дилися з аргументами Украї-
ни та одностайно ухвалили 
рішення про заміну офіцій-
ної назви столиці України з 
«Kiev» на «Kyiv» у міжна-
родній базі. Відповідні змі-
ни до офіційних баз Ради 
США з географічних назв бу-
дуть внесені 17 червня, пові-
домляє посольство України в 
США.
 «Це рішення є надзвичай-
но важливим та дає поштовх, 
щоби виправити офіційну на-
зву столиці України і поза ме-

жами США, зокрема на між-
народних рейсах та в інозем-
них аеропортах у всьому світі, 
адже міжнародні організації, 
включаючи Міжнародну асо-
ціацію авіаційного транспор-
ту (IATA), посилаються саме 
на офіційні назви з бази Ради 
з географічних назв США», 
— зазначили у посольстві.
 Нагадаємо, в 2018 році 
Міністерство закордонних 
справ України ініціювало он-
лайн-кампанію #CorrectUA, 
метою якої стало корект-
не використання у світі на-
зви «Київ» замість «Кієв» 

(#KyivNotKiev). Чимало єв-
ропейських столиць і міст 
уже підтримали цю ініціати-
ву, а більше двадцяти між-
народних аеропортів та де-
які провідні міжнародні ЗМІ 
приєдналися до акції. Таким 
чином Україна та світ відхо-
дять від усталеної трансліте-
рації назви української сто-
лиці, яка відповідає російсь-
кій вимові (Kiev), та поверта-
ються до питомо української 
вимови (Kyiv). «Україна мо-
лода», нагадаємо, нещодав-
но також змінила назву свого 
сайту на umoloda.kyiv.ua. ■

Фальшивки і фальсифікатори 
 Історія з цими документами нагадує 
детектив у дусі радянських спецслужб. 
Адже їх існування довгий час заперечу-
вали. 
 У жовтні 1992 року голова Російсько-
го державного архіву Рудольф Піхоя під-
твердив факт знайдення в кремлівських 
архівах оригіналів таємних документів, 
що доповнюють радянсько-німецькі уго-
ди з серпня-вересня 1939 року. Серед них 
— секретний протокол і доповнення до 
нього. В лютому 1995 року оригінальний 
протокол був уперше показаний в Моск-
ві на виставці унікальних архівів iз 1939-
1945 років. 
 У СРСР існування секретного протоко-
лу, що зберігався в архіві ЦК КПРС, кате-
горично заперечували. У 1992 році, після 
розсекречення архіву, він був виявлений 
істориком Дмитром Волкогоновим. Вер-
ховна Рада СРСР і німецький Рейхстаг не 
були обізнані з текстом «Секретного до-
даткового протоколу», він не був ратифі-
кований парламентами і де-юре був осо-
бистою угодою Сталіна і Гітлера.
 Цей договір визначав територіальні та 
організаційні деталі поділу Східної Євро-
пи: до Радянського Союзу відходили час-
тина тодішньої Польщі, країни Балтії і 
Бессарабія, а Гітлер, отримавши таким 
чином «карт-бланш», уже за тиждень піс-
ля його підписання напав на Польщу. Так 
почалася Друга світова війна.
 Слід зауважити, що секретним цей 
протокол, про який не повідомили навіть 
Верховній Раді СРСР, яка ратифікувала 
Договір про ненапад, фактично ніколи не 

був. Уже наступного дня після його напи-
сання один з німецьких дипломатів, яко-
го жахала думка про війну, повідомив про 
нього своєму американському колезі, за-
значає «Німецька хвиля».
 У 1946 році на Нюрнберзькому про-
цесі про існування секретного додатково-
го протоколу між СРСР і Німеччиною роз-
повів колишній статс-секретар німецького 
МЗС Ернст фон Вайцзекер. Це підтверди-
ли інші обвинувачені, а один iз адвокатів 
навіть хотів оголосити текст цього прото-
колу, але йому не дозволили: представ-
ники обвинувачення з боку СРСР катего-
рично заперечували існування секретного 
протоколу, назвавши його фальшивкою. 
 Через два роки, в 1948-му, таємний 
протокол по фотокопіях німецького оригі-
налу, що не зберігся, був опублікований 
у збірнику Держдепартаменту США «На-
цистсько-радянські відносини. 1939 — 
1941». Але в Радянському Союзі продов-
жували стверджувати, що це фальсифіка-
ція і що жодного додаткового секретного 
додатку до угод 1939 року («Про ненапад» 
і «Про дружбу і кордон») між СРСР і Ні-
меччиною не існувало. Більше того, у від-
повідь на публікацію Держдепартаменту 
США в Москві випустили свою збірку під 
назвою «Фальсифікатори історії». Але що 
характерно: в ній не було жодного повного 
архівного документа, лише кілька фраг-
ментів.
 В’ячеслав Молотов, тодішній гла-
ва МЗС Радянського Союзу, який підпи-
сав пакт про ненапад і секретний прото-
кол до нього, до самої своєї смерті в 1986 
році заперечував його існування. Його ар-

гументацію перейняв після нього й інший 
міністр закордонних справ СРСР — Анд-
рій Громико: це фальшивка, оскільки до-
кумент офіційно не опублікований. Аргу-
мент, що називається, беззаперечний: од-
нієї офіційної сторони, яка його підписала 
(гітлерівської Німеччини), вже не існува-
ло, а інша (Радянський Союз) узагалі за-
перечувала, що він є, і, зрозуміло, публі-
кувати не збиралася.
 Щоправда, в архівах німецького МЗС 
збереглася німецька версія протоколу, але 
паперовий оригінал начебто згорів під час 
бомбардування Берліна в 1944 році, і за-
лишилася лише фотокопія. Насправді в 
архіві є і паперовий варіант. Однак похо-
дження цього примірника з підписами 
Ріббентропа і Молотова, міністрів закор-
донних справ Третього рейху і СРСР, точ-
но не запротокольовано.

Документи, що ламають офіційну 
версію
 Але чому так важливо було довести на-
явність цього секретного документа і чому 
в Москві з таким завзяттям відмовляли-
ся визнати його існування? Рiч у тiм, що 
наявність домовленостей про поділ Схід-
ної Європи між двома диктаторами цілко-
вито перекреслювало офіційну радянську 
версію про «миролюбного» Сталіна, який 
прагнув уникнути війни. А так він уже за-
документовано поставав агресором, який 
разом iз Гітлером розв’язав Другу світову 
війну, анексувавши країни Балтії, части-
ну Польщі, Бессарабію і Північну Букови-
ну. Про це писали не тільки західні істори-
ки, а й, наприклад, відомий радянський 

історик і публіцист Лев Безіменський, чиї 
публікації — як у радянській, так і в за-
хідній пресі — відіграли важливу роль у 
тому, що про секретний протокол загово-
рила радянська громадськість.
 У 1989 році на З’їзді народних депу-
татів представники Естонії, Латвії та Лит-
ви зажадали від Михайла Горбачова опри-
люднити цей документ. Горбачов відмовив-
ся: мовляв, в архівах Кремля його немає. 
Насправді пакет №34 «Особливої папки» 
з цим секретним додатком, який колись 
перебував у сейфі Сталіна, зберігався в За-
гальному відділі ЦК КПРС, і Горбачов, як 
наголошував Безіменський, знав про нього 
ще з 1987 року. Це підтверджує у своїх ме-
муарах і керівник справами Горбачова, піз-
ніше путчист Валерій Болдін. За його сло-
вами, між ними йшла навіть розмова про 
знищення цих документів.
 Але час брав своє, і в грудні 1989 року 
спеціальна комісія на чолі з Олександ-
ром Яковлєвим, а слідом за нею і З’їзд на-
родних депутатів СРСР визнали існуван-
ня секретного протоколу до договору між 
Радянським Союзом і нацистською Ні-
меччиною. Був опублікований і текст, — 
щоправда, не радянський оригінал, а ні-
мецький варіант. Тільки в жовтні 1992 
року вже інший історик — Дмитро Вол-
когонов — дістався до папки №34. Він 
представив секретний протокол разом з 
іншими документами на пресконферен-
ції. Тому нинішня публікація документів 
— це навіть не крапка в тривалій дискусії 
(її давно поставлено), а радше можливість 
широкого загалу побачити те, що довгий 
час ховали за сімома замками. ■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Президент РФ Володимир Путін 
звільнив із органів двох генерал-
майорів поліції, повідомляє сайт 
Кремля. Йдеться про начальника 
управління контролю за обігом нар-
котиків московського МВС Юрія 
Дев’яткіна та голову управління МВС 
Москви по Західному адміністратив-
ному округу. Вони були начальника-
ми поліцейських, які брали участь в 
справі журналіста видання «Медуза» 
Івана Голунова, а про звільнення кло-
потав глава російського МВС Володи-
мир Колокольцев.
 Івана Голунова затримали 6 чер-
вня і звинуватили в збуті наркоти-
ків. Голунов пов’язував арешт із про-
фесійною діяльністю та стверджував, 
що наркотики йому підкинули. Жур-
налістська спільнота Москви стала 
на захист репортера. Зокрема, три 
провідні ділові газети Росії — «Вє-
домості», «Коммєрсант» і РБК — в 
понеділок, 10 червня, вийшли з од-
наковою першою шпальтою на під-
тримку журналіста-розслідувача, 

розмістивши напис «Я/Ми Іван Го-
лунов». Коли про готовність вийти 
на вулиці оголосили громадські ор-
ганізації, Голунова хутко випусти-
ли «в зв’язку з недоведеністю вини». 
Цим самим поліцейські практично 
визнали, що справді самі намагалися 
сфальсифікувати справу проти жур-
наліста і підкинули йому наркотики. 
Проте народний гнів це не зупинило. 
В середу, 12 червня, в Москві праців-
ники ЗМІ та громадськість вийшли 
на акцію протесту. Під час сутичок із 
поліцією було затримано понад пів-
тисячі людей. Серед них — опозиціо-
нер Олексій Навальний, журналісти 
видань «Медуза», «Дождь», Рейтер, 
«Коммєрсант» та головний редактор 
«МБХ-Медіа».
 Вчора телеканал «Дождь» пові-
домив, що одного з затриманих — 
підлітка 2001 року народження — 
госпіталізували просто з відділку 
поліції. Хлопця побили, намагаю-
чись відібрати в нього фотокамеру. 
Після такої «виховної роботи» його 
забрала швидка з різними травма-
ми, в тому числі й обличчя. Загалом 
під час акції спротиву було затрима-
но семеро неповнолітніх, повідоми-
ла Громадська спостережна комісія. 
Активісти цієї організації вже за-
реєстрували скаргу на застосування 
насилля до підлітка, розпочато пере-
вірку. ■

ТАЄМНЕ СТАЄ ЯВНИМ

Побачити те, чого «не було»
У Росії вперше опублікували радянські оригінали пакту 
Молотова—Ріббентропа

■

Підписання пакту Молотова—Ріббентропа.❙

Я Кий, а не Кій. 
Фото з сайта novynarnia.com.

❙
❙

ДАВНО ПОРА

Ласкаво просимо в Kyiv
Рада США з географічних назв затвердила правильну 
назву Києва

■ ЗА ПОРЕБРИКОМ

Караюча рука царя 

■

Ігор ВІТОВИЧ

Російський фонд «Історична пам’ять» виклав на своєму сайті скани оригіналу пакту 
Молотова—Ріббентропа і секретний протокол до нього. Ці документи отримані з 
історико-архівного відділу МЗС Росії. Зісканованих документів загалом шість. Перші 
два — сканування двостороннього пакту про ненапад між СРСР i Німеччиною від 23 
серпня 1939 року (радянський оригінал російською мовою та радянський оригінал 
німецькою мовою). Наступні два — сканування секретного додаткового протоколу 
до пакту про ненапад двома мовами. Також опубліковано роз’яснення до секретного 
додаткового протоколу російською та німецькою мовами від 28 серпня 1939 року.

Путін звільнив двох 
генералів поліції через 
журналіста



КАНАЛ «1+1»

06.30 «ТСН-тиждень»

08.00 Мелодрама «Хрещена»

11.45, 20.15 Мелодрама 

«Коли минуле 

попереду»

19.30, 5.35 ТСН

00.05 «Голос. Діти-5»

02.00 Мелодрама 

«Кохання проти долі»

ІНТЕР

06.05, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 Х/ф «Покровські 
ворота»

09.50, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»

11.50, 12.25 Х/ф «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

15.45 «Жди мене. Україна»

17.40 Новини

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

00.00 Т/с «Мессінг: Хто бачив 

крізь час»

02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»

04.45 «Мультфільм»

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

07.50, 4.15 Зоряний шлях

10.45 Х/ф «Сьомий гість»

12.50, 15.20 Т/с «Любов під 

мікроскопом»

15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні

17.10 Т/с «Жіночий лікар»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 слідами партійних 

списків

00.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

02.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

04.10 Абзац

05.45, 7.35 Kids Time

05.50 Х/ф «Коти проти 

собак»

07.40 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

11.05 Х/ф «Ной»

14.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»

17.00 Ревізор

20.00 Страсті за Ревізором

22.20 Х/ф «Крок вперед»

00.50 Х/ф «Це кляте 

серце»

02.50 Т/с «Статус відносин»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Т/с «Відділ 44»

06.30 Громадянська оборона

07.30 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

09.45 Я зняв!

11.40, 13.05 Х/ф «Легенда 

Зорро»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «Дім великої 

матусі-3»

16.40 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Гудзонський 

яструб»

21.10 Х/ф «Побачення 

наосліп»

23.05 Х/ф «На відстані 

удару»

01.20 Х/ф «Великий куш»

02.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.25 Тема дня

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Кендзьор

НТН

05.00 Top Shop

06.00, 1.35 «Випадковий 

свідок»

07.10 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

08.55 Х/ф «Ключі від неба»
10.25 Х/ф «Кар’єра Діми 

Горіна»
12.15, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

14.00, 21.20 Т/с «Хейвен»

15.45 Х/ф «Граф Монте-
Крісто»

23.10 Т/с «Закон і порядок»

00.50 Т/с «Швидка»

02.20 «Речовий доказ»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Трансляція святкового 

богослужіння з 

Михайлівського собору 

на честь Святої Трійці 

09.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

09.50 Казки, перевірені 

часом. Підмінена 

королева. Художній 

фільм

10.55 Казки, перевірені 

часом. Пані Завірюха. 

Художній фільм

11.55 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. ІУДА

13.30 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. ФОМА

15.00 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 1. 

«США. Національний 

парк Йелоустоун»

15.55 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 4. 

Панама

16.50 Фольк-music

17.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Весняні солоспіви

19.00 Причинна. Анімаційний 

фільм

19.20 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм, 

12+

20.15 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 5. 

Йозеф Менгеле

21.00 Новини 

21.25 Вікно в Америку

21.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Bahroma 

22.05 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Це Шо

22.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 100 років історії. 1940-і 

роки

23.10 Олександра Шулежко. 

Доля праведниці. 

Документальна 

програма

23.45 Розсекречена історія 

01.00 Новини 

01.25 Вікно в Америку

01.45 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

02.35 Джакомо Пуччіні. 

Джанні Скіккі. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

03.30 Мануель де Фалья. 

Трикутний капелюх. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.10 Мануель де Фалья. 

Ночі в садах Іспанії. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.35 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

08.40, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

09.40 МастерШеф

15.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Наречена для тата

22.45 Т/с «Вангелія»

00.55 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

15.25 Х/ф «Таємниця 
татуйованої мумії»

17.20 Х/ф «Роман у 
джунглях»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.30 Т/с «Касл-2»

23.00 Х/ф «Королівство 
гладіаторів»

00.45 «Облом.UA.»

05.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 19.50, 0.10 Топ-

матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

10.10 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

12.00 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

16.00 «Црвена Звезда» 

— «Зальцбург». Плей-

оф. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.00 «БАТЕ» — «ПСВ». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Бенфіка» — «ПАОК». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.20 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

00.25 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

02.15 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

04.05 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Десна» — 

«Шахтар». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 16.10, 

18.15, 20.15, 22.15, 0.15 

Топ-матч

08.00 «Црвена Звезда» 

— «Зальцбург». Плей-

оф. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00 «БАТЕ» — «ПСВ». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Бенфіка» — «ПАОК». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.20 «Арсенал» — 

«Ворскла. Ліга Європи 

УЄФА

16.25 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

18.25 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.25 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

22.25 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.25 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

04.05 «Фіорентина» 

— «К’єво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50 Містична Україна

08.40, 18.30 Україна: забута 

історія

10.20 Секрети Другої світової

12.00 Титанік: народження 

легенди

13.35 Прокляття двійників 

Титаніка

14.35 Дивовижна Індія

16.35 Річкові монстри

17.30 Незвичайні культури

21.00 Найекстремальніші

23.50 Секретні території

00.45 Правда життя

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00 Х/ф «Знайди мене, 
якщо зможеш»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 Х/ф «Лікар. Учень 
Авіценни»

20.10 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

23.00 Х/ф «Серена»
01.10 «Блокбастери»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

11.00 Х/ф «Шестеро весь 
світ обійдуть»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.00 Новини

09.30 Т/с «Еліза»

11.20, 12.15 «Кухня По»

11.50, 13.45 Телепродаж

12.40 Бюджетники

13.10, 2.40 #ВУКРАЇНІ

14.00 Х/ф «Святе 

сімейство»

18.20 Перша шпальта

18.55 Д/ф «Острови.» 

Карибські острови: 

Занурення з акулами»

19.55 Д/ф «Острови. 

Унікальні Галапагоські 

острови: Південна 

Америка»

21.30 «Зворотний відлік»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Спільно

03.35 Разом

04.05 Розсекречена історія

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.10, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.50, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.55 Т/с «Чорнобиль»

23.15, 0.10 Мелодрама 

«Школа»

01.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні». 

Прем’єра
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.00 Т/с «Мессінг: Хто бачив 

крізь час»
02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 «Мультфільм»
04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Без паніки

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Зона ночі

05.35 Абзац

06.25, 8.00 Kids Time

06.30 Х/ф «Кішки проти 
собак: Помста Кітті 
Галор»

08.05 Т/с «Ми такі»

10.50 Топ-Модель 

по-українськи

15.10 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Крок вперед 2: 
Вулиці»

23.00 Х/ф «Класний 
мюзикл»

01.00 Т/с «Статус відносин»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Х/ф «Невидимка»

12.30, 13.25 Х/ф 

«Гудзонський 

яструб»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Х/ф «На 

відстані удару»

17.45, 22.45 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес»

00.40 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»

02.40 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Про військо

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. фільм

01.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Дурні 

помирають по 
п’ятницях»

08.50 Х/ф «Морський 
характер»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 
читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 
«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

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

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 
06.50 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
08.00 Новини 
08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 
2019. Найкраще

09.00 Новини 
09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 
2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 
Святий Пилип. Я 
обираю рай. Художній 
фільм 

11.45 Тайська кухня 
12.35 Елементи 
13.05 Мальовничі села 
13.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 
Шаповала. Цар і раб 
хитрощів 

14.15 Час поезії. Дмитро 
Павличко 

14.40 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.30 Мистецький пульс 
Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Ювілейний концерт 
Ніни Матвієнко

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Тема дня
19.25 Час поезії. Іван Драч
19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
20.15 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 6. 
Курт Лішка

21.00 Новини 
21.25 Сильна доля 
22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 
Суворова

22.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

22.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Andzh

23.00 100 років літератури. 
1940-1949-й роки 

23.10 Україна 1917-2017. 
Архівний проект Юрія 
Шаповала. Цар і раб 
хитрощів 

23.50 Розсекречена історія 
01.00 Новини 
01.25 Тема дня
02.15 РадіоДень 
03.30 Панас Саксаганський. 

Шантрапа. Київський 
академічний театр 
«Колесо» 16+ 

04.50 #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.25, 21.00 Т/с «Швидка 

допомога»
09.25 МастерШеф
15.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

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

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний»
09.45, 17.15 «Загублений 

світ»
13.50 Х/ф «Геркулес»
15.30 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
21.30, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 
17.50, 19.50, 0.10 Топ-
матч

06.10 «ПСЖ» — «Црвена 
Звезда». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

08.10 «Чорноморець» 
— «Олімпік». ЧУ

10.10 «Ювентус» — «Лаціо». 
ЧІ

12.00 «Тоттенгем» 
— «Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 
«Ворскла». ЧУ

16.00 «Янг Бойз» — 
«Динамо» (З). Плей-
оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

18.00 «Віді» — «АЕК». Плей-
оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

20.00 «Аякс» — «Динамо» 
(К). Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

22.20 «Ворскла» 
— «Спортінг». Ліга 
Європи УЄФА

00.25 «Олімпік» — «Львів». 
ЧУ

02.15 «Мілан» — «Дженоа». 
ЧІ

04.05 «Лаціо» — «Рома». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Шахтар» 
— «Арсенал-Київ». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 16.10, 
18.15, 20.15, 22.15, 0.15 
Топ-матч

08.00 «Янг Бойз» — 
«Динамо» (З). Плей-
оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

10.00 «Віді» — «АЕК». Плей-
оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

12.00 «Аякс» — «Динамо» 
(К). Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

14.20 «Ворскла» — 
«Спортінг. Ліга Європи 
УЄФА

16.25 «Чорноморець» 
— «Олімпік». ЧУ

18.25 «ПСЖ» — «Наполі». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

20.25 «Мілан» — «Дженоа». 
ЧІ

22.25 «Тоттенгем» 
— «Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.25 «Ювентус» — «Лаціо». 
ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.25, 14.05 Правда життя
08.30, 18.00 Погляд 

зсередини
08.55 Під іншим кутом
09.20 Незвичайні культури
10.20 Історія українських 

земель
11.55 Код доступу
12.55, 1.15 Речовий доказ
15.10 Секрети Другої світової
16.00, 21.45 Велетні 

льодовикової ери
17.00 Дивовижна Індія
19.00, 20.50 Секретні території
20.00 Прокляття двійників 

Титаніка
22.40 Таємнича Аравія
23.40 Титанік: народження 

легенди
02.25 Містична Україна
03.15 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.20 «Ух ти show»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
10.30 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

13.40 « Орел і решка. 

Навколо світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.10 «Блокбастери»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Х/ф «Три пера»
12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.10 «Аромати Мексики»

11.40, 14.15 Телепродаж

11.55 «Аромати Південної 

Африки»

12.25 «Кухня По»

13.10 Країна на смак

14.30 «Тайська кухня»

15.15, 19.30 #ВУКРАЇНІ

15.45 «Зворотний відлік»

18.20, 2.40 Тема дня

19.55 «Супер-Чуття»

20.30 Наші гроші

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 р. 

Англія — Франція

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Перша шпальта

04.05 По обіді шоу

05.30 «Погляд зсередини»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 138 грн. 66 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.20, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.05, 12.20 «Міняю жінку»

13.40 «Сімейні мелодрами»

14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.55 Т/с «Чорнобиль»

23.15, 0.20 Мелодрама 

«Школа»

01.25 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

00.00 Т/с «Мессінг: Хто бачив 

крізь час»

02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»

04.40 «Мультфільм»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.05, 7.25 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.30 Т/с «Ми такі»

10.10 Топ-Модель 

по-українськи

14.30 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Крок вперед 3»

23.00 Х/ф «Класний 

мюзикл 2»

01.10 Т/с «Статус відносин»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.25 Х/ф «Великий куш»

12.35, 13.20 Х/ф 

«Невидимка»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.20 Х/ф «Акула-

робот»

17.45, 22.45 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес»

00.40 Х/ф «Анаконда 3: 

Ціна експерименту»

02.20 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 1.10 

Погода на курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

15.25 Енергобезпека

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15, 2.10, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.40 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тривожна 
неділя»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 3.10 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Святий Пилип. 

Я обираю рай. Художній 

фільм

11.55 Тайська кухня 

12.40 Елементи 

13.10 Мальовничі села 

13.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Цар та раб 

хитрощів 

14.10 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Карнавал в готелі 

«Табір»

17.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

In PARADISUM 

21.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

21.20 Новини 

21.50 Сильна доля

22.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Blooms 

Corda

23.00 100 років українського 

кіно. Воєнний 

та повоєнний 

кінематограф

23.10 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Цар та раб 

хитрощів 

23.45 Розсекречена історія 

01.00 Новини 

01.25 Тема дня

02.10 РадіоДень 

02.30 Йоганн Нестрой. 

Колишні справи. 

Київський академічний 

театр «Колесо»

03.45 Вадим Лєванов. Піаніст. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+. 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

08.10, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

09.10 МастерШеф

15.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Т/с «Вангелія»

00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 0.45 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Цілком таємно-2017»

13.25 «Помста природи»

13.40 Х/ф «Гонщик»
15.45 Х/ф «211»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.30, 23.00 Т/с «Касл-2»

01.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 19.50, 0.10 Топ-

матч

06.10 «ПСЖ» — «Наполі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

10.10 «Парма» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Барселона» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

16.00 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «АЕК» — «Віді». Плей-

оф. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Динамо» (К) — 

«Аякс». Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.20 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

00.25 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

02.15 «Торіно» — «Рома». ЧІ

04.05 «Інтер» — «Ювентус». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Шахтар» 

— «Ворскла». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 16.10, 

18.15, 20.15, 22.15, 0.15 

Топ-матч

08.00 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «АЕК» — «Віді». Плей-

оф. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.00 «Динамо» (К) — 

«Аякс». Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.20 «Карабах» — 

«Ворскла. Ліга Європи 

УЄФА

16.25 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

18.25 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.25 «Торіно» — «Рома». ЧІ

22.25 «Барселона» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.25 «Парма» — 

«Ювентус». ЧІ

04.05 «Фіорентина» 

— «Удінезе». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 14.30 Правда життя

09.20, 18.00, 18.30 Погляд 

зсередини

10.20, 17.10, 22.35 Дивовижна 

Індія

11.20 Легендарні замки 

Закарпаття

12.20 Код доступу

13.15, 0.25 Речовий доказ

15.30, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.25 Диво з острова Борнео

19.00, 20.50 Секретні території

20.00 Україна: забута історія

21.45 Велетні льодовикової 

ери

01.30 Містична Україна

02.15 Великі українці

05.20 Академік Корольов

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.10 «Блокбастери»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери»

11.00 Х/ф «Принцеса 
Мален»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-

селянка

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15, 12.00 «Аромати 

Південної Африки»

11.45, 14.15 Телепродаж

13.10 Енеїда

14.30 «Тайська кухня»

15.15 Країна на смак

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.25 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 р. 

Іспанія — Бельгія

21.50, 23.40, 2.25 UA:Спорт

22.05 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.40 «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.05 Своя земля

04.30 Спільно

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.40, 5.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.35 «Чистоnews-2019»

20.45 Т/с «Чорнобиль»

22.15 «Право на владу-2019»

00.45 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

00.00 Т/с «Мессінг: Хто бачив 

крізь час»

02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»

04.00 Док. проект «Амосов. 

Століття»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.30 Абзац

06.05, 7.25 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.30 Т/с «Ми такі»

10.20 Топ-Модель по-

українськи

15.00 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Крок уперед: 

Революція»

23.00 Х/ф «Класний 

мюзикл. Випускний»

01.10 Т/с «Статус відносин»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Секретний фронт

10.50 Х/ф «Універсальний 
солдат-2: 
Повернення»

12.30, 13.20 Х/ф «Широко 
крокуючи-3: 
Правосуддя одинака»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Х/ф 
«Ланцюгова реакція»

17.45 Т/с «Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Х/ф «Міст шпигунів»
01.30 Х/ф «Анаконда-4: 

Кривавий слід»
02.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з 

Патріархом

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

14.25 Тема дня

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Дорога на Січ»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вовча зграя»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.10 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Святе сімейство, 12+

11.45 Спадок на кінчиках 

пальців 

12.15 Кухня По. 

Документальний цикл 

12.45 Елементи 

13.10 Мальовничі села 

13.35 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Дві 

столиці. Документальна 

програма

14.15 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Карнавал в готелі 

«Табір»

17.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл

20.15 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 7. 

Поль Тув’є

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 Транзит. Художній 

фільм 

23.30 UA.МУЗИКА. Кліп

23.45 Розсекречена історія 

01.00 Новини 

01.25 Тема дня

02.15 РадіоДень 

03.30 Наталя Ворожбит. 

Саша, винеси сміття. 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+. 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

08.50, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

09.50 МастерШеф

15.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Цієї миті рік потому

22.45 Т/с «Вангелія»

00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

13.55 «Помста природи»

14.05 Х/ф «40 днів та 
ночей»

15.45 Х/ф «Бета-тест»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.30, 23.00 Т/с «Касл-2»

00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 19.50, 0.10 Топ-

матч

06.10 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

10.10 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ

12.00 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

16.00 «Зальцбург» 

— «Црвена Звезда». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «ПСВ» — «БАТЕ». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «ПАОК» — «Бенфіка». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.20 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

00.25 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

02.15 «Парма» — «Удінезе». 

ЧІ

04.05 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Львів» — 

«Шахтар». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 16.10, 

18.15, 20.15, 22.15, 0.15 

Топ-матч

08.00 «Зальцбург» 

— «Црвена Звезда». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «ПСВ» — «БАТЕ». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «ПАОК» — «Бенфіка». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.20 «Ворскла» — 

«Карабах. Ліга Європи 

УЄФА

16.25 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

18.25 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.25 «Мілан» — «Рома». ЧІ

22.25 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.25 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ

04.05 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 14.00 Правда життя

09.15, 18.00 Погляд 

зсередини

10.15, 17.00 Дивовижна Індія

11.15 Майор «Вихор»

12.00 Код доступу

13.00, 0.25 Речовий доказ

15.10, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.10, 21.45 Велетні 

льодовикової ери

19.00, 20.50 Секретні території

20.00 Україна: забута історія

22.35 Дивовижна Індія. Ганг

01.30 Містична Україна

02.15 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Казка про того, 
хто ходив страху 
вчитися»

11.00 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15, 12.25 «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Смак сиру»

15.15 Енеїда

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.20, 2.40 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 «Супер-Чуття»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.55 UEFA U21, Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 

р. Німеччина — Сербія

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Букоголіки

04.10 52 вікенди

04.30 Спільно

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.20 «Чистоnews-2019»

20.30 «Ліга сміху»

22.35 Трилер «Імперія вовків»

01.10 Д/ф «ВИСОТА 307,5»

02.15 Світ навиворіт

ІНТЕР

05.25 «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 Т/с «Там, де твій дім»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 1.05 «Речдок»

18.00, 2.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 «Європейські ігри 

2019». Церемонія 

відкриття

04.10 Х/ф «Ті, що зійшли з 
небес»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30, 6.40 Зоряний шлях

10.30, 4.50 Реальна містика

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Головна тема. Вибір

23.30, 2.00 /с «Друге 

дихання»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 6.35 Kids Time

05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.40 Т/с «Ми такі»

09.20, 17.00 Кохання на 

виживання

15.10 Половинки

21.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»

23.00 Х/ф «Крок вперед»

01.10 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.10, 13.20 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.20, 23.00 Т/с 

«Марк+Наталка»

16.45 Х/ф «Побачення 

наосліп»

18.45, 2.00 Факти. Вечір

20.10, 21.50 Дизель шоу

23.40 Х/ф «Легенда Зорро»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.20 Погода на 

курортах

08.30, 1.15 Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

17.10, 2.15 Кендзьор

18.15, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

23.40 ID JOURNAL

00.25 Винна карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

06.50 Х/ф «Тупик»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

10.15 «Європейські ігри-

2019». Баскетбол 3х3. 

Чоловіки. Україна 

— Франція

11.15 «Європейські ігри-

2019». Баскетбол 

3х3. Жінки. Україна 

— Латвія

11.40, 12.50, 19.30 Т/с «Той, 

що читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

13.45, 3.35 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Заручники 
страху»

01.20 «Хвороби-вбивці»

02.55 «Випадковий свідок»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Святе сімейство, 12+ 

11.35 Спадок на кінчиках 

пальців 

12.00 Кухня По. 

Документальний цикл 

12.30 Світ навколо

12.35 Елементи 

13.05 Мальовничі села 

13.30 Уламки спогадів. 

Документальна 

програма

14.15 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

14.35 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Весняні солоспіви

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.15 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 8. 

Франц Штангль, Густав 

Вагнер

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль Карпатський 

простір. Тріо Наталії 

ЛЕБЕДЄВОЇ та Лаура 

МАРТІ

22.10 Сучасна музика на 

UA.Культура. Jonych

22.20 Сучасна музика на 

UA.Культура. Група «О»

22.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. Mari Cheba

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych

23.00 100 років мистецтва. 

1940-1950-ті роки

23.05 Уламки спогадів. 

Документальна 

програма

23.50 Розсекречена історія 

01.00 Новини 

01.25 Тема дня

02.15 РадіоДень 

03.00 Віденський вальс. 

Балет. Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

09.45 Т/с «Швидка 

допомога»

13.55, 18.00 Т/с «Кафе на 

Садовій»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.25 Х/ф «Охоронець»
22.45 Х/ф «Вибух з 

минулого»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55, 0.55 «Помста природи»

13.05 Х/ф «Роман у 
джунглях»

15.05 Х/ф «Спис долі»
19.25 Х/ф «Людина 

президента»
21.15 Х/ф «Людина 

президента-2»
23.00 Х/ф «Закон 

доблесті»
04.30 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

18.50, 20.50, 22.50, 

0.50, 2.50 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Маріуполь» — 

«Десна». ЧУ

10.10 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00, 4.50 «Шлях до Баку»

17.00 «Динамо» (К) — 

«Астана». Ліга Європи 

УЄФА

19.00 «Генк» — «Мальме». 

Ліга Європи УЄФА

21.00 «ПАОК» — «Челсі». 

Ліга Європи УЄФА

23.00 «Селтік» — 

«Русенборг». Ліга 

Європи УЄФА

01.00 «Спортінг» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

03.00 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Олімпік» 

— «Шахтар». ЧУ

07.50, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 18.50, 21.35 

Топ-матч

08.00, 20.50 «Шлях до Баку»

09.00 «Динамо» (К) — 

«Астана. Ліга Європи 

УЄФА

11.00 «Генк» — «Мальме». 

Ліга Європи УЄФА

13.00 «ПАОК» — «Челсі». 

Ліга Європи УЄФА

15.00 «Селтік» — 

«Русенборг». Ліга 

Європи УЄФА

17.00 «Спортінг» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

19.00 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.45 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.30 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

04.05 «Сассуоло» — «Інтер». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 14.00 Правда життя

09.00, 18.00 Погляд 

зсередини

09.50, 22.35 Дивовижна Індія

10.50 1377 спалених заживо

11.50 Код доступу

12.50, 0.35 Речовий доказ

15.10, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.00 Велетні льодовикової 

ери

17.00 Незвичайні культури

18.30 Під іншим кутом

19.00, 20.50 Секретні території

20.00 Україна: забута історія

21.45 Диво з острова Борнео

01.35 Містична Україна

02.20 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40, 0.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Будинок 
проклятих»

20.10 Х/ф «Гра в імітацію»
22.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Пригоди 
Гекльберрі Фінна»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Т/с «Село на мільйон»

16.00 Х/ф «Той, що 
біжить лабіринтом: 
Випробування 
вогнем»

18.00, 2.00 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Той що біжить 
лабіринтом: Ліки від 
смерті»

23.40 Х/ф «Винні зірки»
03.40 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15, 12.00 «Аромати 

Південної Африки»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.30 «Аромати Колумбії»

13.10, 4.05 Сильна доля

14.30 «Смак сиру»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 2.45 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 Перша шпальта

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.55 UEFA U21. Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 

р. Франція — Хорватія

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Своя земля

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

05.50, 19.30 ТСН

06.50 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.55, 11.55 «Світ 

навиворіт: Непал»

12.30 Т/с «Чорнобиль»

20.15 Бойовик «Леон 

— кіллер»

22.20 Бойовик «Її звали 

Нікіта»

00.35 Трилер «Імперія вовків»

02.50 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.20 «Жди мене. Україна»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.10 Х/ф «Женя, Женєчка 
та «катюша»

09.00 «Шесть соток»

10.00 «Готуємо разом. Випічка»

11.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
15.00 «Європейські ігри 2019». 

Художня гімнастика. 

Багатоборство. Фінал

18.30 «Європейські ігри 

2019». Дзюдо. 

Чоловіки/Жінки

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Плата за порятунок»

01.00 Х/ф «Наречена на 
замовлення»

02.50 «Стосується кожного»

03.35 «Щоденник вагітної»

04.50 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

05.10 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогодні

07.30, 5.00 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Благі 

наміри»

17.10, 20.00 Т/с «Сліди в 

минуле»

22.10, 2.10 Т/с «Умови 

контракту 2»

01.40 Телемагазин

03.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Служба розшуку дітей

04.50, 2.50 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.35, 8.15 Kids Time

06.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

08.20, 13.30 Ревізор. 

Спецвипуск

11.00 Страсті за Ревізорм

15.30 М/ф «Бігфут 

молодший: Стань 

легендою»

17.20 М/ф «Мегамозок»

19.10 Х/ф «13-й район»

21.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум»

23.00 Х/ф «Літак 

президента»

01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.40 Факти

05.05 Більше ніж правда

06.40 Т/с «Володимирська, 

15»

10.45, 13.00 Х/ф «Капітан 

Філіпс»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Міст шпигунів»

16.30 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «На драйві»

21.35 Х/ф «Коматозники»

23.45 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»

01.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5-й поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30 Код успіху

13.45 Навчайся з нами

14.15 Шанс на одужання

15.20, 4.30 Акцент

16.10, 23.30, 2.40 Машина часу

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 Енергобезпека

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.50 Х/ф «У небі «Нічні 
відьми»

07.25 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

10.45 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

11.45 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Пістолет. Змішані 

команди. 10 м. Фінал

13.25 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Гвинтівка. Змішані 

команди. 10 м. Фінал

14.35 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

16.25 «Таємниці світу»

17.00, 19.30 «Європейські 

ігри-2019». Самбо. 

Фінал

19.00, 2.55 «Свідок»

20.50 Х/ф «Акція»
22.40 «Європейські ігри-

2019». Баскетбол 3х3. 

Чоловіки. Україна 

— Італія

23.15 «Європейські ігри-

2019». Баскетбол 3х3. 

Чоловіки. Україна 

— Росія

23.40 Х/ф «Бій місцевого 
значення»

01.35 «Втеча. Реальні історії»

03.25 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Цікаво. com

06.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

07.00 Новини 

07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал

08.00 Новини 

08.05 Вруміз. Мультфільм

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Принц за сімома 

морями. Художній 

фільм 

10.30 Спадок на кінчиках 

пальців 

11.20 Аромати Шотландії 

12.40 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

15.50 Країна на смак 

16.40 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 5. 

Йозеф Менгеле

17.30 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 6. 

Курт Лішка

18.15 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 7. 

Поль Тув’є

19.00 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 8. 

Франц Штангль, Густав 

Вагнер

19.45 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма 

20.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

21.00 Новини 

21.20 Фестиваль Карпатський 

простір. Ali JACKSON 

trio

22.05 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

22.25 Сучасна Музика на 

UA.Культура. Тері Фао

22.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

23.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

23.10 «ПОСЛАНІЄ…\за 

поезіями Т. Шевченка\. 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

М. Заньковецької 

01.00 UA. Фольк. Спогади 

01.50 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаіл Себастіан. 

Безіменна зірка 16+

03.35 Мистецький пульс 

Америки 

 

СТБ

06.25 Страва честі

07.25 Х/ф «Екіпаж»
10.05 Т/с «Вангелія»

19.00 Х/ф «Два полюси 
любові»

23.00 Х/ф «Охоронець»

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.10 «18 мінус»

11.10 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв Ковчег»

15.35 Х/ф «Закон 
доблесті»

17.20 Х/ф «Бюро 
людяності»

19.05 Х/ф «Перше 
вбивство»

21.00 Х/ф «Некерований»
22.50 Х/ф «Спис долі»
01.00 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 23.35 Топ-матч

06.10 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

10.10 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

12.00 «Ліон» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.00 «Астана» — «Ренн». 

Ліга Європи УЄФА

17.55, 20.50 «Шлях до Баку»

19.00 «Ворскла» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

21.45 «Карабах» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

23.45 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

01.30 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». Ліга Європи 

УЄФА

03.15 «Ліга Європи». 

ONLINE»

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.40 «Шахтар» 

— «Маріуполь». ЧУ

07.50, 9.50, 15.35, 17.35, 19.35, 

22.20, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «Астана» — «Ренн». 

Ліга Європи УЄФА

09.55, 12.50 «Шлях до Баку»

11.00 «Ворскла» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

13.45 «Карабах» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

15.45 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

17.45 «Айнтрахт» — «Лаціо» 

Ліга Європи УЄФА

19.45 «Ліга Європи. ONLINE»

22.35 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

23.40 «Ліон» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

03.40 «Рома» — «Аталанта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 0.40 Містична Україна

08.35 Актори-фронтовики

09.15 Леонід Биков

10.00 Секрети Другої світової

11.40, 21.00 Освенцім

14.20 Диво з острова Борнео

15.15 Дивовижна Індія

17.15 Невідомий Китай

18.15 Чорна піхота

19.10 Місто, яке зрадили

20.00 Прокляття Че Гевари

23.45 Секретні території

01.35 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 М/с «Земля до початку 

часів»

09.10 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

10.50 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

12.20 Х/ф «Гра в імітацію»
14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Місяць 2112»
02.00 «Жаннаодружи»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

10.15 М/ф «Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто»

12.00 Х/ф «Шестеро весь 
світ обійдуть»

13.10 Х/ф «Винні зірки»
15.30 М/ф «Книга життя»

17.15 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом: Ліки від 
смерті»

19.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

22.30 Панянка-селянка

01.00 Теорія зради

01.50 БарДак

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.25 Енеїда

11.25, 14.55 Телепродаж

11.45 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

12.50 Х/ф «Святе 
сімейство»

15.15 «Фестивалі планети»

15.45 Разом

16.20 Спільно

16.50 «Зворотний відлік»

19.00 Д/ф «Острови. 

Багамські острови: 

Таємничі печери і 

затонулі кораблі»

20.00 Розсекречена історія

21.25 «Мегаполіси»

21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 р. 

Бельгія — Італія

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Перу»

03.40 Своя земля

04.35 Світло

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 Комедія «Кокон»

11.50 Комедія «Кокон. 

Повернення»

13.55 Бойовик «Правдива 

брехня»

16.50 Х/ф «П’ятий 

елемент»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос. Діти-5»

23.05 «Ліга сміху»

01.10 «Світ навиворіт: Непал»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Розмах крил»
08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00, 12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.00 «Європейські ігри 

2019». Художня 

гімнастика. Фінал

18.15 Х/ф «Невловимий»
20.00 «Подробиці»

20.15 «Європейські ігри 

2019». Легка атлетика

22.30 Док.проект «Ахматова. 

Мужність»

23.20 Х/ф «Доторкнутися 
неба»

01.20 «Речдок»

03.35 «Щоденник вагітної»

04.55 Top Shop

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Сліди в минуле»

13.00 Т/с «Друге дихання»

17.00, 21.00 Т/с «Дитина на 

мільйон»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Умови 

контракту-2»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Сьомий гість»

04.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

06.05, 7.45 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 М/ф «Бігфут 

молодший: Стань 

легендою»

09.50 М/ф «Мегамозок»

11.30 Х/ф «Літак 
президента»

14.10 Х/ф «13 район»
16.10 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
18.50 Х/ф «Автобан»
21.00 Х/ф «Шанхайський 

перевізник»
23.40 Х/ф «Прогулянка 

висотою»
01.50 Т/с «Клініка»

ICTV

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Громадянська оборона

05.25 Х/ф «Капітан Філіпс»

07.55 Т/с «Відділ 44»

11.50, 13.05 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Коматозники»

16.15 Х/ф «На драйві»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Турист»

22.50 Х/ф «Якось 

у Мексиці: 

Відчайдушний-2»

00.55 Х/ф «Місіонер»

02.30 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

11.40 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30 Діалоги з Патріархом

15.20 Шанс на одужання

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Рандеву

18.00, 1.00, 5.10 Час: 

Підсумки тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док. Фільм

23.15 Полігон

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Найостанніший 
день»

07.35 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

11.30 «Європейські ігри-
2019». Стрільба. 
Пістолет. Чоловіки. 10 
м. Фінал

12.30 «Жорстокий спорт». Бокс
13.30 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 
Пістолет. Жінки. 10 м. 
Фінал

14.30 «Європейські ігри-
2019». Баскетбол 
3х3. Жінки. Україна 
— Естонія

15.00 «Європейські ігри-
2019». Огляд дня

15.45 «Європейські ігри-2019». 
Стрільба. Траншейний 
стенд. Фінал

18.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

20.05 Х/ф «Знову 
невловимі»

22.45 Х/ф «Залізний 
лицар»

01.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Подорож відкритим 

космосом 
06.50 UA.МУЗИКА. Кліпи
07.00 Новини 
07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал
08.00 Новини 
08.05 Вруміз. Мультфільм
09.00 Новини 
09.05 Казки, перевірені 

часом. Пастка для котів. 
Мультфільм

10.30 Казки, перевірені 
часом. Син білої 
кобилиці. Мультфільм

11.55 Кухня По. 
Документальний цикл 

12.30 Біблійна Колекція. 
Клара і Франциск. 
Художній фільм 

16.00 Всесвітня природна 
спадщина. Фільм 5. 
США. Національний 
парк Гранд Каньйон

16.50 Фольк-music
17.50 Бюджетники 
18.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 
гімнастики «Ukraine 
International Cup 2019» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 
20.50 UA.МУЗИКА. Кліпи
21.00 Новини 
21.20 Фестиваль Карпатський 

простір. Woody Black-4
22.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО
22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Rockoko
22.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 
Суворова

22.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Jonych

23.00 Арам Хачатурян. 
Спартак. Національна 
опера України ім Тараса 
Шевченка 

01.10 Фольк-music
02.05 Теа Дорн. Marleni. 

Пруські діви, волоссям 
білі, мов сталь. 
Національний центр 
театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса

03.35 Мистецький пульс 
Америки 

 
СТБ

06.55 Наречена для тата
09.00 Страва честі
10.00 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 Я соромлюсь свого тіла
00.05 Цієї миті рік потому

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Вибори-2019. 
Парламент»

17.00 «Про особисте» з 
Наталкою Фіцич

21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 0.15 Він, вона і 

телевізор-
13.25 Х/ф «Некерований»
15.15 Х/ф «Людина 

президента»
17.05 Х/ф «Людина 

президента-2»
18.50 Х/ф «Останній рубіж»
20.30 Х/ф «Американець»
22.30 Х/ф «Імперія акул»
03.40 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 17.50, 
19.50, 21.50, 23.50, 1.50, 
3.50 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

08.10 «Ворскла» — «Львів». 
ЧУ

10.10 «Ювентус» — 
«Наполі». ЧІ

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

13.50 «Олександрія» 
— «Шахтар». ЧУ

16.00 «Мілан» — «Рома». ЧІ
18.00 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ
20.00 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ
22.00 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 
УЄФА

00.00 «Чорноморець» 
— «Десна». ЧУ

02.00 «Наполі» — «Мілан». ЧІ
04.00 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

08.00 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

10.00 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

12.00 «Лаціо» — «Рома». ЧІ

14.00 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

18.00 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

22.00 «Барселона» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.00 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ

04.00 «Болонья» — «Інтер». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 0.30 Містична Україна
08.20 Чорна піхота
09.20 Місто, яке зрадили
10.10 Секрети Другої світової
11.50, 21.00 Освенцім
14.30 Дивовижна Індія
15.30 Невідомий Китай
17.30 Найбільша печера 

Землі
18.30 Майор «Вихор»
19.30 Актори-фронтовики
20.10 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга
23.45 Секретні території
01.15 Потойбіччя. Сни
02.00 Дракула та інші
02.45 Запрограмовані долі
03.30 Прокляття скіфських 

курганів
04.15 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?
05.00 Секти. Контроль 

свідомості

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

10.30 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

12.10, 1.25 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.25 «Блокбастери»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

10.00 М/ф «Книга життя»

13.20 Х/ф «Три пера»
14.30, 1.00 Панянка-селянка

16.30 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

23.30 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

4.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.35 Країна на смак

11.25, 14.35 Телепродаж

11.45 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

12.55 Х/ф «Вероніка»

14.55 «Тайська кухня»

15.20, 21.25 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

16.55 Перший на селі

17.30 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: акули, кити, 

манти»

18.30 «Фестивалі планети»

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 «Мегаполіси»

21.55 UEFA U21. Чемпіонат 

Європи з футболу 2019 

р. Австрія — Німеччина

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 «Аромати Шотландії»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.30 «Погляд зсередини»
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Три дні в Полтаві тривав ІІ Міжнародний 
українсько-шведський поетичний фес-
тиваль Meridian Poltava. Він покликаний 
налагодити співпрацю, культурний обмін 
між Україною та Швецією, відкрити як 
сучасну українську, так і шведську літе-
ратуру. У зв’язку з цим протягом трьох 
днів поезія звучала двома мовами. 
«На жаль, я ніколи не був у Швеції. Хоча 
це тільки півправди. Бо в дитинстві ман-
дрував Швецією разом із зачарованим 
хлопчиком Нільсом, котрий мав чудову 
подорож із дикими гусьми, про яку нам 
повідала прекрасна письменниця Сель-
ма Лагерлеф. То була одна з найбільш 
захоплюючих подорожей у моєму житті. 
Можливо, завдяки бажанню повторити 
її й народилася ідея цього фестивалю», 
— сказав під час церемонії офіційного 
відкриття поетичного дійства один із 
його ініціаторів — президент Міжна-
родної літературної корпорації Meridian 
Czernowitz Святослав Померанцев.

Висока планка
 «Коли почали готуватися до цієї важ-
ливої події у житті нашого міста й регіо-
ну, подумав, що цьогоріч уже буде лег-
ше: все ж таки маємо досвід, спрацьовану 
команду, — зізнався директор фестива-
лю Олександр Ткаченко. — Ще ніколи в 
житті я так не помилявся. А все тому, що, 
організовуючи перший поетичний фес-
тиваль, ми поставили надзвичайно висо-
ку планку. Відтак вирішили, що другий  
буде ще кращим, іще грандіознiшим». 
 Голова Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький розпочав свій 
виступ із сумної новини: на сході Украї-
ни знову загинув наш земляк — боєць 
полку «Азов» Дмитро Пругло. Присут-
ні вшанували його пам’ять хвилиною 
мовчання. «Хлопці захищають нас, аби 
ми могли проводити ось такі чудові фес-
тивалі в самому серці України — слав-
ному місті Полтаві, — нагадав очіль-
ник обласної ради. І додав: — У нашій 
чиновницькій роботі мало лірики. Тож 
ось такі поетичні дійства нас також на-
дихають». 

Від поразки предків — до співпрацi 
нащадків
 «Поезія — це міст, що веде до історії, 
яка нас пов’язує, — порівняла шведсь-
кий журналіст та літературний критик 
Анн Лінгебрандт. — Я в Україні впер-
ше і з радістю чекаю на зустріч із вашою 
поезією. Для мене, як і для більшості 
шведів, Полтава асоціювалася із бряз-
котом зброї і смертю наших предків, які 
отут поклали голови, була синонімом по-
разки. І я просто щаслива, що відтепер 
назва вашого міста наповниться новим 
змістом — поезією». 
 «І я рада, що ми зустрілися саме в 
Полтаві, — поділилася прекрасна ук-
раїнська авторка Катерина Калитко, — 
бо мені дуже близьке те, що говорив відо-
мий шведський письменник, автор кни-
ги «Полтава. Розповідь про загибель од-
нієї армії» Петер Енглунд про мову землі, 
мову померлих, яку вона транслює. Для 
поета дуже продуктивний досвід — пере-
бувати на місцевості, яка промовляє, бо 
саме він може стати голосом тих, у кого 
цього голосу вже немає. Тож мені здаєть-
ся: дуже важливим є те, що цього року 
вдруге на українській землі зі складною 
історичною пам’яттю зустрілися ук-
раїнські та шведські автори».

Вірші били через край
 Загалом упродовж трьох днів відбу-
лися 24 події на 14 різних локаціях. До-
лучилися понад 30 відомих письменни-
ків, поетів, акторів, літературних кри-
тиків тощо з України та Швеції. Усе це 

стало можливим завдяки підтримці По-
сольства Швеції в Україні, а також Пол-
тавської облдержадміністрації та облас-
ної ради. Як зазначив напередодні фести-
валю перший заступник голови обласної 
ради Євген Холод, на культурну подію, 
що створює міжнародний імідж міста, з 
обласного бюджету виділили 1 мільйон 
250 тисяч гривень. Утім для всіх охо-
чих, як і минулоріч, вхід на всі заходи 
був безкоштовним. До речі, організато-
ри фестивалю майже повністю змінили 
склад його учасників — із минулорічних 
митців цього року запросили тільки Сер-
гія Жадана та Ігоря Померанцева. Із пол-
тавських авторів був задіяний лише Сер-
гій Осока, чийого голосу і справді браку-
вало на попередньому фестивалі.
 Як і під час першого поетичного дійс-
тва, його учасники відвідали історич-
ні місця, де відбулася Полтавська бит-
ва. Першого дня вирушили до райцен-
тру Решетилівка. Там поетичне слово 
прозвучало біля кургану, який, як вва-
жається, понад 300 літ тому насипали 
над братською могилою загиблих швед-
ських вояків — учасників Полтавської 
битви 1709 року. А наступного дня від-
булися екскурсія та поетичні читання в 
музеї «Поле Полтавської битви».

Ада Роговцева: «Завдяки поїздкам на 
фронт я знаю тепло хлопчачих рук, які 
так міцно обіймають тебе»
 Чи не найочікуванiшим для полтав-
ців був творчий вечір живої легенди — 
акторки театру й кіно Ади Роговцевої — 
за участi її доньки — заслуженого діяча 
мистецтв України Катерини Степанко-
вої — та барда, композитора, друга ро-
дини Володимира Маляренка: зала місь-
кого Будинку культури була переповне-
на. Для тих, хто не зміг до неї потрапити, 
зустріч транслювали на вулиці. Ада Ми-
колаївна розпочала з одкровення: «Для 
мене невимовна радість і велика честь 
стояти сьогодні отут перед вами. Коли 
довго живеш на світі, а мені через місяць 
уже виповниться (страшно вимовити) 82 
роки, то щоразу виходиш на сцену, як 
востаннє. У Полтаві я прожила кілька 
років, а навчалася у школі №10. Якось 
мені доручили прочитати напам’ять ури-
вок із книги про героїчну дівчину Лялю 
Убийвовк. Я вийшла на шкільну сцену й 
прочитала так, що всі заплакали. А в залі 
сидів тато Лялі Убийвовк. Він вийшов 
на сцену, обійняв мене, і від того щось у 
моєму серці тьохнуло. Отак зацікавила-
ся професією, яка супроводжує мене все 

життя, отут усе почалося. У Полтаві по-
чав формуватися й мій характер. А жила 
я з сім’єю на Пролетарському бульварі, 
8/10 — на все життя це запам’ятала, бо, 
мабуть, була тут щасливою. Мій тато ви-
пивав, і до Полтави його відправили, мов 
у заслання. А в «засланні» виявилося, що 
на базарі все дешево, бо в Києві ми біду-
вали. Мама вперше в житті пошила мені 
пальто — рожевого кольору з рудою ли-
сицею. Тут було стільки всілякої радос-
ті. Знаєте, мабуть, у кожного є щось таке, 
що зачепить і не відпускає. Оце так мене 
зачепила Полтава. Тут із маминих вуст я 
вперше почула поезію Лесі Українки...»
 А далі Ада Роговцева та Катерина Сте-
панкова декламували проникливі вір-
ші Лесі Українки, Ліни Костенко, Сер-
гія Жадана, Дзвінки Торохтушко (Лю-
бові Бурак), Костянтина Степанкова-мо-
лодшого, а також авторів, які не з чуток 
знають, що таке війна: Катерини Бабкі-
ної, Дмитра Лазуткіна, Романа Семиса-
ла. Прозвучали й пісні у виконанні Воло-
димира Маляренка. 
 «Чому ми часто їздимо на фронт? Бо 
завдяки цьому я знаю тепло хлопчачих 
рук, які так міцно обіймають тебе. Їм пот-
рібна наша турбота. Тож не будьмо бай-
дужими й за будь-якої нагоди даруймо 
людям крихітку розради», — закликала 
Ада Роговцева й насамкінець прочитала 
свої вірші. 

Рими і вино
 Одними з найбажаніших для пол-
тавців гостей із мистецького середо-
вища стали й Іван Малкович та Юрій 
Іздрик — обидва мали можливість 
спілкуватися з тими, хто має жагу до 
справжньої поезії, зі сцени обласного 
академічного музично-драматичного 
театру імені М. В. Гоголя. Фестиваль 
передбачав різні формати заходів. Ор-
ганізатори жартували, що під час його 
проведення є невід’ємними поезія, 
спілкування й вино, а тому деякі ло-
кації розташовувалися в барі чи ресто-
рані. Наприклад, у ресторані Chateau 
Galerie, в центрі Полтави, відбувся 
винний літературно-музичний вечір 
за мотивами нового роману Олени Ан-
дрейчикової «Тени в профиль», а в 
«Ц-барі» — концерт-презентація пое-
тичної збірки музиканта й поета Оле-
га Каданова «Не я, а той».
 Одним із завершальних акордів 
фестивалю став виступ біля Білої аль-
танки Сергія Жадана (свої вірші на 
цій локації мав читати і шведський 
поет Гуннар Гардінг, проте його під-
вело здоров’я). Після цього Сергій му-
сив просто перебігти до сцени під від-
критим небом на Театральній пло-
щі, аби взяти участь у концерті гурту 
«Лінія Маннергейма», лідером якого 
він є. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Три поетичні дні...
Вірші стали мостом порозуміння між українцями 
і шведами на Meridian Poltava

■

Шведський журналіст і літературний критик Анн Лінгебрандт (праворуч) i модераторка 
Євгенія Лопата під час церемонії офіційного відкриття поетичного фестивалю.

❙
❙

Сергій Жадан читає свої вірші біля Білої альтанки.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙

Чи не найочікуванішою подією фестивалю
 був творчий вечір Ади Роговцевої.

❙
❙
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Боротьба 
з демонами
Гоголівського «Вія» Раду 
Поклітару вписав 
у 3D-декорації, ввівши до 
складу дійових осіб наречену 
семінариста Хоми Брута
Валентина САМЧЕНКО

 Перший балет на українську тематику пред-
ставить театр «Київ Модерн-балет» Раду Пок-
літару 20 червня у столиці: в Міжнародному 
центрі культури і мистецтв покажуть «Вія». 
Містичну історію за мотивами повісті Миколи 
Гоголя, написаної 1833 року, супроводжувати-
ме музика, створена сучасним композитором 
Олександром Родіним. Власне його одноймен-
на сюїта слугувала відправною точкою для кон-
кретизації задуму хореографа Раду Поклітару 
інсценізувати українську класику. Для бале-
ту дописати музики довелося стільки, скільки 
було. І створення партитури — це те, що точ-
но ввійде в енциклопедії, упевнений керівник 
«Київ Модерн-балету». Для її запису залучили 
Національний симфонічний оркестр України у 
складі 82 музикантів. 
 «Вій» — це фантастична історія, це ней-
мовірна динаміка, це реалізм і фантасмагорія, 
це яскраві образи», — констатує Раду Поклі-
тару. Постановка про те, що буває, коли віра 
у власні можливості недостатньо міцна, а сон 
усе складніше відрізнити від реальності. Бо-
ротися доведеться і з власними демонами. 
До дійо вих осіб режисер-постановник додав 
Василину — дівчину Хоми Брута, який про-
тистоятиме відьомським чарам.
 Декорації балету «Вій» будуть мінімалістич-
ними, натомість викорисовуватимуть 3D-відео-
маппінг. Художнє оформлення спектаклю буде  
досить еклектичним. «Я намагаюсь з усіх сил, 
щоб художнє оформлення дуже допомагало і ні 
в якому разі не вступало у протиріччя з тим, що 
бачу в балетній постановці, — уточнює авторка 
відеоконтенту Ольга Нікітіна, яка вперше спів-
працює з театром Раду Поклітару. — Оформлен-
ня для класичного театру, напевно, буде незви-
чайним, але 100-відсотково відповідатиме на-
строю сцени. Дуже хочеться, щоб це допомагало 
створювати атмосферу і не відволікало від най-
головнішого — хореографії, думки режисера».
 Художник костюмів Дмитро Курята, який 
із Раду Поклітару реалізує вже п’ятий проект, 
каже: «Завжди дуже складні задачі спонука-
ють до цікавих творчих рішень. Тому що тут 
переплетено геть усе — трансформації героїв, 
саме тло великого автора. Ми, звичайно, ро-
зуміємо, як виглядає Хома, Панночка і все ре-
шта, але в нас багато задумок. Якщо хтось очі-
кує традиційного українського костюму, то він 
його не побачить, принаймні в класичній фор-
мі. Водночас, філософія, яку я закладав у ство-
рення образів і костюмів, відштовхувалась від 
народного костюму». 
 Глядачі побачать повноцінний двоактний ба-
лет. Головні партії на прем’єрі виконають: Вла-
дислав Детюченко (Хома Брут), Олена Салтикова 
(Панночка) та Артем Шошин (Сотник). До речі, 
головний герой Хома поза сценою за весь спек-
такль буде лише 4 хвилини.
 Після показу в Києві уже заплановано на-
ступний спектакль — 9 липня на сцені Одесь-
кої опери у рамках фестивалю «Літо в стилі мо-
дерн». ■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Париж, Маракеш, Лон-
дон, Бруклін, Неаполь і 
міжгалактичні простори; 
засекречені агенти, що ря-
тують світ, і їхня супер-
зброя; химерні створіння 
позаземних цивілізацій і 
технологічно досконалий 
офіс — усе це у фантастич-
ному бойовику режисера Ф. 
Гері Грея «Люди в чорному: 
Інтернешнл» (Men in Black: 
International), який старту-
вав в українському прокаті 
13 червня. Агент Ейч — 
красунчик Кріс Гемсворт, 
очільниця обраних аген-
тка «О» — чарівна Емма 
Томпсон, глава британсько-
го підрозділу Старший Ті — 
Ліам Нісон. Тому глядаць-
ка увага мільйонів глядачів 

по всьо му світу фільму га-
рантована. А мультяшний 
Пішачок посеред людей у 
чорному стане магнітом на-
віть для найменших. Хоча 

рекомендована глядацька 
аудиторія — 12+, щоб мо-
лодші не злякалися монс-
трів.
 Нагадаємо, «Люди в 

чорному» — екранізація 
однойменної серії комік-
сів, американська науково-
фантастична кінокомедія 
1997 року режисера Бар-
рі Зонненфельда. У 2002 
році вийшло продовжен-
ня — «Люди в чорному-2». 
А відразу після виходу тре-
тього фільму в 2012-му роз-
почалися розмови про на-
ступний. Знімали фільм у 
Лондоні, Марокко, Італії та 
Нью-Йорку з липня до жов-
тня минулого року. 
 Взагалі, «Люди в чор-
ному: Інтернешнл» — це 
історія народження агента 
М, яку зіграла нині 35-річ-
на Тесса Томпсон. У жит-
ті для Холлі вирішальною 
буде і зустріч у дитинстві з 
дивним створінням — ма-
люком-тарантіанцем. 
 У новому фільмі — фан-
тастична графіка. Сюжет 
частина глядачів називає 
затягнутим. Хоча, якщо 
налаштуватися на хвилю 
фантастики у 3D-форматі 
із порцією доброго гумору 
— це саме те, що врятує від 
літньої спеки. ■

Партитура «Вія».
Фото зі сторінки у ФБ «Київ Модерн-балету.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

 Уперше за майже 90 
років у Національному ху-
дожньому музеї України 
можна побачити відрестав-
ровану картину одного з 
найяскравіших експеримен-
таторів українського аван-
гарду Олександра Богома-
зова «Пилярі», яка побува-
ла свого часу у Швейцарії та 
Японії, — на виставці, датою 
завершення якої від початку 
анонсовано 30 червня. Зага-
лом проект «Олександр Бого-
мазов: творча лабораторія» 
— це унікальна, найповніша 
збірка його робіт, що тільки 
є в Україні, із різних музеїв 
і приватних колекцій, зок-
рема із Запоріжжя, Мико-
лаєва, Сум, Чернігова. У за-
лах НХМУ також представ-
лені підготовчі роботи й ескі-
зи визнаного художника ХХ 
століття. Олександр Богома-
зов — це митець, який тво-
рив у п’яти напрямах: мо-
дернізм, символізм, постім-
пресіонізм, кубофутуризм, 
спектралізм. Він опанував 
багато технік: писав олійни-
ми фарбами, олівцем, туш-
шю, створював ліногравю-
ри та ескізи грошових зна-
ків, ілюстрував книжки.
 «Твори, виставлені в чо-
тирьох залах НХМУ, засвід-
чують знайомство Олексан-
дра Богомазова з різними 
напрямами європейсько-
го авангардного мистецтва, 
зокрема й футуристичною 
концепцією відображен-
ня світу через демонстра-
цію руху об’єктів, з яких 
він складається. Художник 
відкриває низку власних 

мистецьких прийомів, що 
дозволяють йому не тільки 
передавати динамічні стани 
зображувальних об’єктів, а 
й зробити акцент на психо-
логічному сприйнятті гляда-
чем відчуття цього руху», — 
констатує кураторка вистав-
ки Олена Кашуба-Вольвач, 
завідувачка наукового від-
ділу мистецтва ХІХ — по-
чатку ХХ століття музею. 
 Виставка — це і цікава 
біографія художника. Ска-
жімо, 1911 року, на пропо-
зицію редакції газети «Ки-
евская мысль», в якій Олек-
сандр Богомазов працю-
вав ілюстратором, мистець 
від’їздить до Фінляндії. Він 
відвідує там багато міст і 
містечок, таких як Іматра, 
Вуоксеніска, Пункахар’ю, 
Вільманстранде, Нейшлот, 
околиці озера Сайма та бага-
то інших. Частина малюнків 
цього періоду, написаних ак-
вареллю, сангіною, тушшю, 
друкувалися в ілюстровано-
му додатку названого видан-
ня. «Графіці фінського цик-
лу притаманне використан-
ня всього мистецького арсе-
налу стилю модерн: яскраво 
виражена стилізація форм, 
їхній ритмічний розви-
ток, плинність лінії, деко-
ративізм колірних форм, а 
штрихи пензля нагадують 
штрихи різця, що викарбо-
вує поверхню матеріалу», 
— описує роботи художни-
ка Олена Кашуба-Вольвач.
 Особлива історія у жит-
ті і творчості Олександра 
Богомазова — його кохана 
дружина. Упродовж 5 років 
художник писав Ванді Мо-
настирській листи, допо-

ки дочекався взаємного по-
чуття. У 1913-му вони од-
ружилися, прожили разом 
17 років, до смерті худож-
ника, який залишив нема-
ло портретів єдиної музи у 
різних стилях. Ванда пере-
жила чоловіка на 53 роки, 
зберегла його архів.
 І ще про «Пилярів»: ро-
боту Олександра Богомазо-
ва показували на Венецій-
ській бієнале в 1930 році. 
Звідти вона помандрува-
ла у Швейцарію та Японію. 
У Київ повернулася у 1937-
му. Відтоді її не експонува-
ли. Коли дістали із запасни-
ка — десь 40 відсотків пло-
щі полотна мали дуже пла-
чевний вигляд. Знадобилося 

майже три роки на реставра-
цію. Киянам, окрім іншого 
на виставці, будуть по-особ-
ливому цікаві «Хрещатик» і 
«Міський пейзаж. Гончарі», 
зображення Сінного ринку.
 Ще додамо, що у 2008 
році картину Олександра Бо-
гомазова «На березі ріки», 
написану в імпресіоністич-
ній манері короткими маз-
ками, на Sotheby’s продали 
за 481 тис. дол. ■

АРТ-ПРОСТІР

Авангард 
і муза
Творча лабораторія Олександра 
Богомазова на виставці 
у Національному художньому музеї

■

ПРОКАТ

Фантастична графіка
Люди в чорному знову рятують світ

■

Тесса Томпсон та Кріс Гемсворт — 
«Люди в чорному: Інтернешнл».
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙
❙

Олександр Богомазов, «Пилярі».❙

«Жінка, яка читає газету» 
(портрет Ванди 
Богомазової). 1913 р.

❙
❙
❙

«Хрещатик». 1914 р.❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЧЕРВНЯ 2019 15СПОРТ

«Перед своїми трибунами ми боролись до останнього, але, напевно, не 
вистачило допомоги тих гравців, які травмувалися напередодні».

Захар Денисов,
гравець збірної України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Якби на початку молодіж-
ного чемпіонату світу хтось 
сказав, що наша команда 
дістанеться фіналу, то, при 
всій повазі до гравців, у це ніх-
то б не повірив. Але підопічні 
Олександра Петракова не слу-
хають, що говорять навколо, а 
продовжують переписувати іс-
торію.
 У півфінальному поєдинку 
нам протистояли не абихто, 
а володарі «бронзи» минулої 
континентальної першості — 
національна збірна Італії. Пе-
ред матчем збірна України от-
римала значне підсилення — з 
розташування першої команди 
повернувся Андрій Лунін. Та-
кож устиг відновитися до мат-
чу й основний захисник Денис 
Попов. Тому на матч з італій-
цями наша команда вийшла в 
повній бойовій готовності. 
 Матч видався по-справжньо-
му емоційним: тут вам і неса-
мовита радість переможців, 
і гіркi сльози переможених, і 
нервові хвилини з VAR.
 Єдиним і переможним у 
цьо му матчі став м’яч Сергія 
Булеци. Матч ішов своїм хо-
дом і здавалося, що в грі не 
відбудеться нічого надзви-
чайного... Але ось Денис По-
пов отримав другий «гірчич-
ник» у грі, а потім, у компен-
сований арбітром час, італійці 

штурмом узяли наші ворота і 
зрівняли рахунок. Здавало-
ся, що така бажана перемо-
га, яка була вже зовсiм близь-
ко, вислизнула з наших рук. 
Але фарт виявився на боці ук-
раїнських футболістів: арбітр 
вирішив скористатися відео-
повтором і через декілька хви-
лин «валідольного» очікуван-
ня скасував гол італійців, на 
табло знову загорівся рахунок 

на нашу користь. 
 Решту доданого часу «жов-
то-синя дружина» вистояла і 
фінальний свисток знаменував 
тільки одне: національна збір-
на України U-20 — фіналісти 
чемпіонату світу 2019.
 Пiсля завершення поєдин-
ку на полі можна було спос-
терігати двi протилежні кар-
тини: гіркі сльози італійців та 
несамовиту радість українсь-

ких гравців.
 На ранок після гри ЗМІ 
Італії просто вибухнули ма-
теріалами про вкрадену пере-
могу, підкуплених арбітрів 
та решту несправедливості. У 
спорті так завжди: є перемож-
ці і є переможені. Хай там як, 
але гра і всі моменти матчу з 
часом забудуться, а підсум-
ковий рахунок залишиться в 
пам’яті надовго.

 «Я щаслива людина, хлоп-
ці молодці. Уже готуємось 
до фіналу», — так лаконічно 
прокоментував перемогу го-
ловний тренер команди Олек-
сандр Петраков.
 За золоті нагороди чемпіо-
нату світу наші хлопці позма-
гаються зі збірною Південної 
Кореї, яка у півфінальному 
матчі завдяки голу зі штраф-
ного змогла мінімально пере-
грати національну команду 
Еквадору.
 Утішливу «бронзу» мундіа-
лю розіграють між собою на-
ціональні збірні Італії та Еква-
дору. Цей поєдинок пройшов 
учора пiзно ввечерi.
 У вирішальній грі чемпіо-
нату Олександр Петраков змо-
же розраховувати на юного ди-
намівця Георгія Цітаішвілі, 
який пропустив минулу гру 
через перебір карток.
 Фінальний поєдинок від-
будеться 15 червня, стартовий 
свисток пролунає о 19.00. Як 
би не закінчилась гра, наші 
юні футболісти вже ввійшли в 
історію сучасного українсько-
го футболу. Вся країна бажає 
нашій збірній тільки вдалого 
результату. Будемо вболівати 
та підтримувати команду ра-
зом! ■

Олексій ПАВЛИШ

 Наша чоловіча гандболь-
на команда мала шанс достро-
ково гарантувати собі вихід 
на Євро-2020 — для цього у 
київському Палаці спорту не-
обхідно було вигравати у гріз-
ної збірної Данії. 
 За два тури до фінішу від-
бору і у «синьо-жовтих», і у 
скандинавів, які, до речі, є 
олімпійськими чемпіонами 
2016 року та чинними чемпіо-
нами світу, було по три пере-
моги в групі та по одній пораз-
ці. Тому переможець матчу от-
римував путівку на континен-
тальну першість.
 Попри серйозні кадрові 
втрати (тренер збірної Сергій 
Бебешко не міг розраховува-
ти на 9 гравців), українці все 

ж дали бій титулованим супер-
никам. Після важкого почат-
ку наші гандболісти перехопи-
ли ініцативу та змогли вигра-
ти перший тайм — 15:14. На 
жаль, у другій половині зус-
трічі данці зуміли вирватись 
уперед — 33:30 на їхню ко-
ристь. 
 Найрезультативнішими 
гравцями у складі гостей були 
Расмус Лауге та Міккель Хан-
сен, якого тричі визнавали 
кращим гандболістом світу 
(обоє закинули по 7 м’ячів). У 
складі збірної України 6 голів 
на рахунку Станіслава Жуко-
ва, по 4 рази відзначились Єв-
ген Буйненко, Олександр Тіль-
те, Владислав Остроушко та 
Павло Гурковський.
 «Все-таки це Данія, вони 
мають колосальний досвід, 

грають у топ-чемпіонатах. Пе-
ред своїми трибунами ми бо-
ролись до останнього, але, на-
певно, не вистачило допомоги 
тих гравців, які травмувалися 
напередодні», — сказав після 
гри лівий крайній Захар Дени-
сов.
 «Дякуємо вболівальникам, 

які до останньої секунди гнали 
нас уперед, завжди приємно 
грати за такої підтримки. Го-
ловне завдання для нас зараз 
— відновитися та добре вивчи-
ти наступного суперника, аби 
досягти поставленої мети», — 
додав він.
 Таким чином, данці достро-

ково кваліфікувались на Євро-
2020. Українці ж 16 червня на 
виїзді боротимуться з чорно-
горцями за друге місце у квар-
теті. Зазначимо, що на чем-
піонат Європи виходять по дві 
найкращі команди з 8 відбірко-
вих груп, а також чотири збір-
ні, які посіли треті місця. ■

ГАНДБОЛ

Ще один шанс
Українська збірна програла лідерам групи, 
але має непогані шанси вийти на чемпіонат 
Європи-2020

■ ТАБЛО

 Відбір на Євро-2020. 5-й тур. 
Україна — Данія 30:33 (15:14).
 Україна: Комок, Терехов; Жуков 
(6), Денисов (3), Акіменко (4), Гур-
ковський (4), Буйненко (4), Тільте (4), 
Тютюнник (1), Остроушко (4), Кубатко, 
Кириленко, Горига, Жук, Бурзак, Юж-
бабенко. Головний тренер — Сергій 
Бебешко.
 Данія: Ніклас Ландін, Грін; Мік-
кель Хансен (7), Лауге (7), Закаріас-
сен (5), Магнус Ландін (4), Йохан Хан-
сен (5), Хальд (2), Сван (1), Холм (1), 
Кіркелокке (1), Молгаард, Браммінг, 
Атонсен, Андерссон, Орис. Головний 
тренер — Ніколай Якобсен.

Група 8. Турнірне становище
Данія — 8 очок, 5 ігор (різниця голів 
+ 37)
Україна — 6 очок, 5 ігор (+ 8)
Чорногорія — 3 очки, 4 гри (— 15)
Фарерські острови — 1 очко, 4 гри 
(— 30)

■

Українці у напруженому матчі поступились чинним чемпіонам світу.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ФУТБОЛ

Молоді, але вже 
творять історію
Українська збірна U-20 у меншості вистояла у півфіналі чемпiонату свiту i 15 червня 
виходить на фiнальний поєдинок

■

Емоції переможців матчу.❙

ТАБЛО

Чемпiонат свiту серед молодiж-
них команд (U-20). Україна — 
Італія — 1:0
 Гол: Сергій Булеца (65).
 Попередження: Данило Сікан (1), 
Денис Попов (55) — Раньєрі (75), Де-
нис Попов (80, друге попередження).
 Україна: Лунін, Безкоровайний, 
Бондар, Попов, Чех (Хахльов, 69), Кор-
нієнко, Булеца (Сафронов, 83), Дри-
шлюк, Конопля, Кащук, Сікан (Супря-
га, 63).
 Італія: Плиццарі, Трипалделі 
(Олівьєрі, 84), Дель Прато, Габбіа, 
Фраттезі (Алберіко, 46), Раньєрі, Бел-
ланова, Пеллегріні, Еспозіто (Капоне, 
73), Пінамонті, Скамакка.
Еквадор — Південна Корея — 0:1
 Гол: Чой Джун, 39.

■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЧЕРВНЯ 201916

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №66■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009066

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 342 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями 
Укрпошти наступний номер «України молодої» 

вийде в середу, 19 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +14...+19
 +27...+32
 +14...+19
 +27...+32

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +14...+19
 +27...+32
 +14...+19
 +27...+32

Північ +14...+19
 +27...+32
 +14...+19
 +27...+32

Схід +13...+18
 +29...+34
 +13...+18
 +25...+30

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +17...+22
 +29...+34 

 +17...+22
 +29...+34

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Якщо я буду змушений за-
триматися у відрядженні, — каже 
чоловік дружині, — і не повернуся 
до зустрічі Нового року, я надiшлю 
тобi телеграму.
 — Не треба, я її вже прочитала, 
вона лежить у кишені твого пальта.

* * *
 Автосервіс. Клієнт дивиться ра-
хунок і питає у майстра:
 — А що за пункт «прокотило», 

за який треба заплатити двi тисячi 
гривень?
 Майстер:
 — Не прокотило? Викрес-
люємо.

* * *
 Перш ніж одружитися, спро-
буйте з нареченою вдвох поклеїти 
шпалери. Якщо при цьому обидва 
залишитеся задоволені, ви просто 
створені одне для одного.

Понаїдалися від пуза
Успіх Міжнародного гастрономічного фестивалю «Полтавська галушка» важко переоцінити

По горизонталі.
 3. Обід на природі, за містом.  6. 
Назва другої збірки Ліни Костенко. 7. 
Гуцулка, оспівана у відомому танго. 
9. Бальний танець, що входить до єв-
ропейської танцювальної програми. 
12. Людина, яка багато чого досяг-
ла, авторитет. 13. Голлівудський ак-
тор, зірка фільмів «9,5 тижня» і «Ре-
слер». 14. Столиця Греції. 16. Аме-
риканський письменник, автор каз-
ки «Принц і жебрак» та «Пригод 
Тома Сойєра». 18. Місто на Закар-
патті, біля якого відбувся бій за Кар-
патську Україну. 20. «... любові в да-
лекім тумані. А допливем, коли тіль-
ки удвох» (пісня). 21. Ведмідь, друг 
Мауглі. 22. Біблійний цар, який на-
казав знищити всіх немовлят у Віф-
леємі та прилеглих землях. 24. Пер-
ша кохана Ромео, до його зустрічі з 
Джульєттою. 28. Хвороба, яка вини-
кає від нестачі вітаміна С і супровод-
жується випадінням зубів. 29. Район 
Києва і марка пива. 30. Чоловіча фі-
гура, яка тримає балкон, як елемент 
архітектури. 
По вертикалі:
 1. Металічний стержень, який 
вкручується в корінь зуба, щоб від-
новити втрачений зуб. 2. Вид мистец-
тва, в якому недавно заборонили ви-
користовувати дресированих тварин. 
3. Міжнародна угода значного полі-
тичного значення. 4. Ім’я знамени-
тої французької модельєрки, зако-
нодавиці мод. 5. З’їзд, збори з ши-

роким представництвом, переважно 
міжнародного характеру, найвищий 
орган деяких міжнародних організа-
цій. 6. Ароматизоване травами вино. 
8. Гіркий порошок, яким колись труї-
ли щурів і який часто зустрічається в 
детективних романах. 10. Російське 
місто, знамените пуховими хустка-
ми. 11. Бігун на довгі дистанції, ма-
рафонець. 15. Річка на Кропивнич-
чині. 17. Шанобливе звернення до 
митрополита та представників най-
вищої церковної ієрархії. 19. Україні-
зований варіант імені Феодосій. 23. 
Адміністративно-територіальна оди-
ниця міста чи області. 25. Зелений 
острівець у пустелі навколо джере-
ла. 26. Хімічний елемент, який вико-
ристовують у виробництві мінераль-
них добрив. 27. Перший ступінь пра-
вославного чернецтва. 

Кросворд №63 
від 7—8 червня

з 17 до 23 червня
 Овен (21.03—20.04). Цей тиждень стане 
справжнім випробуванням. Тримайте себе в руках 
— висока ймовірність розриву з коханим. Якщо ви 
самотнi, у вас є шанс зустріти свою любов.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
 Телець (21.04—21.05). Вам необхід-
но піклуватися про самопочуття, тоді не буде 
серйозних проблем зі здоров’ям. Уникайте 
стресів i бiльше вiдпочивайте.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21. 
 Близнюки (22.05—21.06). Завдяки 
своїй працьовитості та відповідальності ви 
доб’єтеся прихильностi начальника і поваги 
колег. Якщо маєте власну справу, настав час 
зайнятися її розширенням.
 Дні: спр. — 23; неспр. — немає.
 Рак (22.06—23.07). Зірки подарують 
можливість пізнавати світ. Саме в подорожах 
ви зустрінете людину, яка змінить ваше життя 
на краще.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Лев (24.07—23.08). Вам треба серйоз-
но задуматися про поліпшення фізичної фор-
ми, адже від цього безпосередньо залежить 
ваше самопочуття. Займiться спортом, вiдвi-
дайте басейн.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
 Діва (24.08—23.09).  «Тільки вперед!» 
— ось головний девіз на цьому тижнi. Саме 
час докласти максимум зусиль для реалізації 
планів. Сприятливий перiод для відкриття но-
вого бізнесу.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
 Терези (24.09—23.10). Вас чекає бага-
то змін і роботи. Не проґавте цієї можливості. Не 
варто ділитися з усіма задумами, ймовiрно, хтось 
із колег спробує видати вашу ідею за свою.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
 Скорпіон (24.10—22.11). Ви зможете за-
кінчити давно розпочаті справи. Вони стосува-
тимуться не тільки роботи, а й особистого жит-
тя. Можливо, вам треба щось змінити в собі.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Стрілець (23.11—21.12). Настав перiод 
дати виток чомусь новому й душевному. Зви-
чайно, це не означає, що варто категорично 
відразу спалювати всі мости.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
 Козеріг (22.12—20.01). Вам захочеться 
розiрвати старi стосунки й почати нове жит-
тя. Слухайте більше своє серце і зважуйте всі 
«за» і «проти» — це допоможе зробити пра-
вильнi кроки.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Водолій (21.01—19.02). Дехто з вас ви-
рушить у подорож. Це допоможе розширити 
кругозір і дасть поштовх до нових проектiв. На-
рештi ви зможете розкрити в собі потенцiал.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
 Риби (20.02—20.03). Багато що доля 
піднесе на тарілочці з блакитною облямів-
кою, але цими дарами варто правильно ско-
ристатися. Бдьте відкриті всьому новому і по-
бачите, як зміниться ваш світогляд.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

Дара ГАВАРРА

 Соліст гурту «Рамштайн», прихильників 
творчості якого в Україні знайдеться чимало, 
людина, звісно ж, творча, неординарна і до-
сить оригінальна. Так, скажімо, Тілль Лінде-
манн дуже любить природу і щоразу, як від-
чуває втому від натовпу шанувальників чи пос-
тійних виступів, вирушає за місто, на природу. 
Дуже любить полювати та рибалити, а нещодав-
но з другом провів відпустку майже в умовах 
дикої природи — на Юконі в Канаді, адже в цій 
країні є чимало необжитих людьми місць. Чу-
дова природа, тиша, чисте повітря і джерельна 
вода — що ще потрібно для повного релаксу?
 Але навіть відпочинок на природі не завж-
ди дозволяє співаку позбутися негативної енер-
гії, яка в такої темпераментної та харизматичної 
особи, як Ліндеманн, хоч-не-хоч, накопичуєть-
ся з часом. Так, днями Тілль із друзями та под-
ругою Ланою відпочивав у барі фешенебельно-
го готелю в Мюнхені. До нього підійшов 54-річ-

ний його фанат, який також зупинився в цьому 
ж готелі, із проханням зробити спільне фото 
та отримати автограф. Чи то прохання було не-
доречним у той момент, чи форма його подачі, 
але 56-річний фронтмент «Рамштайна» від-
мовив прохачу. Це ще більше розпалило фа-
ната гурту і він брутально образив подругу Тіл-
ля. Цього вже співак вибачити не міг і ліктем 
заїхав нахабі в обличчя, після чого той упав на 
підлогу. Звісно, після такого скандалу власник 
готелю викликав поліцію, а згодом виявило-
ся, що в постраждалого зламана ще-
лепа і він написав заяву на 
Ліндеманна. Сам вину-
ватець поки що інци-
дент не коментує.
 Дивлячись на 
брутального і, зда-
валося б, зовсім 
не романтично-
го Тілля Лінде-
манна, важко за-
підозрити в ньо-
му тонку й лірич-
ну натуру, проте і 
йому відомі не-
сподівані порухи 
душі. Так, скажі-
мо, фронтмент 
«Рамштайна» за-
платив штраф за бі-

лоруса, який давним-дав-
но виклав у соціальній 

мережі старий кліп 
гурту під назвою 
Pussy, а нещодав-
но силові органи 

Білорусі зви-
нуватили його 
нібито в по-
ширенні пор-
нографії (!) і 

виписали чи-
малий штраф. 

І уявіть собі, Лін-
деманн оплатив 

його. ■

ЖИТТЯ БОГЕМИ

Порух душі і... ліктя

■

Фронтмен 
«Рамштайна» побив 
кривдника своєї 
подруги

15—16 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, 
удень близько 30. Пiслязавтра температура вночi +17...+19, 
удень близько 30.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31. Вiн-
ниця: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +30...+32. 
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень близько 30.

13 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +14...+16, удень +28...+30. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +28...+30.

Тілль Ліндеманн.❙
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