
Олігарх навіть не 

здогадувався, що кум 

Путіна Віктор Медведчук 

через дружину володіє 

чвертю акцій «плюсів»
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Чи атакує Росія 

водоносну Херсонщину 

через посушливе літо?

стор. 2»

Передплата на «Україну молоду»  на друге півріччя закінчується 18 червня                               стор. 7

Істерика «русского 

міра» навколо законів 

про мову та освіту

Посуха страшніша за 
коронавірус

стор. 4»стор. 13»

РИМА ТИЖНЯ

На жаль, не Netflix
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Скрізь тепер панують серіали, 
І сьогодні хто б нам розказав, 
Нав’язали нам чи ми обрали 
Рік тому цей телесеріал? 
Він вже рік екран переповняє, 
Лине в кожне місто і село: 
Ось герой «розбійника» звільняє, 
Ось цілує Лисого в чоло. 
Ось герой ногами грізно тупа, 
Ось у фітнес-залі — він атлет! 
Ось герой поїв грибного супу, 
Ось герой сходив у туалет. 
То він «Теслу» по столиці водить, 
То він шаурму бере до рук, 
То на каву у кафе заходить, 
То він не заходить у «Фейсбук». 
Горизонти творчості широкі, 
Наш герой виходить у астрал. 
Та невже ж іще чотири роки 
Нам цей споглядати серіал? 

■

Утисків зазнає лише одна мова 
— українська

Берегівська Туриця, як і більшість гірських і долинних річок Закарпаття, веде свій звивистий шлях межами кількох країн і регіонів. Баламутити її води візьмуться тільки зайди, 
— байдужі або далекі від потреб місцевого люду.
Фото з сайта wikipedia.org.
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«Новина» для Коломойського

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,636 грн 

1 € = 30,285 грн

1 рос. руб. = 0,387 грн

Хто поплутав 
береги? Створення Берегівського 

району та «здачі його 
Угорщині» активізує розбрат

стор. 3»
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«Події у Херсонській та Миколаївській областях досі мають непередбачуваний 
характер, тому військові навчання на полігоні під Херсоном дозволять 
українським військовим отримати необхідні знання, щоб своєчасно відбити 
удар країни-агресора».

Глен Говард
президент американського фонду «Джеймстаун»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
скоротили цьогоріч 

бюджет Державному агентству України з питань кіно на 
кіновиробництво, оприлюднили на сайті Держкіно.

До  450 млн поїздок
у країни ЄС здійсни-

ли українці за три роки безвізу, підрахували в 
МЗС України.

вірян
молились 

у храмах на Трійцю, повідомив очіль-
ник Нацполіції Ігор Клименко.

доларів
вартуватиме гек-

тар сільськогосподарської землі після відкрит-
тя ринку, вважає нардеп, член парламентсько-
го аграрного комітету Микола Кучер.

місце
займає Київ у 

рейтингу найдорожчих міст у світі 
для еміграції, за даними консал-
тингової компанії Mercer.

49 млн До  2 тис. 106-те250 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

УРВАЛОСЯ

Смертоносний 
транзит
Блоковано діяльність групи 
луганських переселенців, які 
постачали комплектуючі для 
бронетехніки армії-агресора
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Правоохоронці викрили фірму, яка збері-
гала комплектуючі для танкових снарядів, що 
контрабандним шляхом потрапляли на тери-
торію сусідньої Росії. Злочинну схему розроби-
ли четверо переселенців з окупованого Лугансь-
ка, здивувавши неабиякою кмітливістю. «На 
підприємствах оборонно-промислового комп-
лексу РФ зловмисники закуповували комплек-
туючі до військових засобів ураження та через 
низку підконтрольних фірм-нерезидентів вво-
зили в Україну як металобрухт, — повідомила 
пресслужба СБУ. — Імпорт постачали без отри-
мання передбачених законодавством дозволів i 
погоджень Державної служби експертного кон-
тролю».
 В Україні зловмисники транспортували де-
талі до одного з міст Луганщини. Там вони на 
власних виробничих потужностях їх трансфор-
мували, аби знову повернути на оборонні під-
приємства країни-агресора. Зберігали товар у 
складських приміщеннях на території трьох об-
ластей — Харківської, Луганської та Дніпро-
петровської. Зловмисників спіймали на гаря-
чому в момент, коли ті намагалися ввезти кон-
трабанду з Росії через Дніпропетровщину. Вар-
тість товару фахівці оцінили в 2,5 мільйона 
гривень.
 Наразі правоохоронці вже провели обшуки 
в офісах усіх фірм, що потрапили під підозру, а 
також у транспортних засобах i за місцем про-
живання фігурантів справи. Вилучено обчис-
лювальну та цифрову техніку, бухгалтерську 
звітність фірм-імпортерів та інші речові дока-
зи, що підтверджують причетність цих осіб до 
кримінальної схеми. Триває слідство за стат-
тею «контрабанда». Встановлюють усі обста-
вини справи та співпраці зловмисників із під-
приємствами ВПК РФ і проросійськими теро-
ристами на Донбасі.
 До речі, днями контррозвідка СБУ викри-
ла та затримала в Харкові громадянина Ук-
раїни, який працював на 74-й Розвідувальний 
центр головного управління генштабу зброй-
них сил РФ. Як повідомила пресслужба Служ-
би безпеки України, оперативники встанови-
ли, що агент завербований ворожою спецслуж-
бою під час виїзду до Росії. Іноземні куратори 
обрали йому псевдонім «Сумрак», доручивши 
збір інформації з обмеженим доступом у війсь-
кових частинах, які дислокуються на Харків-
щині. Їх, зокрема, цікавили дані про ротацію 
військовослужбовців бригади протиповітря-
ної оборони в райони бойових дій. «Правоохо-
ронці затримали зрадника в центральній час-
тині Харкова під час спроби одержання табли-
ці парольних сигналів для здійснення паролю-
вання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ 
та державної авіації України, яка має гриф об-
меження доступу «таємно», — йдеться в пові-
домленні. — У ході арешту та обшуку вилучено 
носії інформації з відомостями з обмеженим до-
ступом. Наразі затриманому зловмиснику пові-
домлено про підозру у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Вирішу-
ють питання щодо обрання судом стосовно ньо-
го запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Противник знову почав нарощувати інтен-
сивність обстрілів, переважно на донецькому 
напрямку. За дві минулі доби збройні форму-
вання Російської Федерації, їхні посіпаки та 
найманці 30 разів порушили режим припинення 
вогню та обстріляли наші позиції з заборонених 
Мінськими домовленостями мінометів калібрів 
120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гра-
натометів різних систем, БпЛА, великокалібер-
них кулеметів і стрілецької зброї. Знову активі-
зувалися ворожі снайпери.
 У районі відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» неподалік Павло-
поля ворог гатив по наших оборонних укріплен-
нях мінометами 120-го та 82-го калібрів і засто-
сував ударний безілотник. Поблизу населеного 
пункту Тарамчук агресор скинув з БпЛА пост-
ріл ВОГ-17. Оборонців Авдіївки, Новотроїцько-
го, Старогнатівки противник обстріляв iз ручних 
протитанкових гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки, 
Широкиного окупанти вели вогонь із підстволь-
них гранатометів. Неподалік Чермалика ворожі 
снайпери обстрілювали наші опорні пункти.

 На луганському напрямку в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного угруповання 
«Північ» найгарячіше було поблизу Лугансь-
кого, Кримського, Оріхового та Хутора Вільно-
го. Тут загарбники задіяли 120 та 82-мiлiмет-
ровi міномети, озброєння бойових машин піхо-
ти, гранатомети різних систем i великокалібер-
ні кулемети. Також ворог обстріляв наші позиції 
поблизу Шумів, Новотошківського, неподалік 
Троїцького та Попасної. Внаслідок ворожих об-
стрілів четверо військовослужбовця отримали 
поранення.
 Варто згадати, що 9 червня в Авдіївці 
підірвався автомобіль Національної гвардії 
України, 10 військовослужбовців поранені. В 
офіційному повідомленні пресслужби проку-
ратури Донецької області йдеться, що досудо-
вим розслідуванням встановлено, що 9 червня 
2020 року, близько 9:30, під час руху військо-
вого автотранспорту в районі Палацу культу-
ри «Авдіївський коксохімічний завод» остан-
ній у колоні автомобіль «Спартан» підірвався 
на невстановленому вибухонебезпечному при-
строї». Джерела «УМ» повідомляють, що про-
тивник використав радіокерований фугас для 
підриву техніки. Внаслідок вибуху десять війсь-

ковослужбовців отримали мінно-вибухові трав-
ми. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (теро-
ристичний акт) Кримінального кодексу Украї-
ни, триває досудове розслідування.
 Об’єднані сили дали адекватну відповідь. 
За даними розвідки, за ці дві доби наші воїни 
знищили трьох російських окупантів i ще чо-
тирьох поранили.
 До речі, як і планувалося, зважаючи на чер-
гове пом’якшення карантину в Україні та врахо-
вуючи численні звернення громадян, які хочуть 
перетнути лінію розмежування, на території До-
нецької та Луганської областей наші прикор-
донники почали пропуск людей i транспорту че-
рез контрольні пункти в’їзду-виїзду «Мар’їнка» 
і «Станиця Луганська». Станом на ранок 10 чер-
вня на КПВВ прибуло понад 100 громадян, серед 
яких багато стареньких i дітей.
 Прикордонники встигли оформити та 
пропустити більше десяти осіб, які мали 
намір потрапити на тимчасово окуповану 
територію України. Але, протримавши тих 
декілька годин перед своїми блокпоста-
ми, російські найманці без пояснення при-
чин повернули цих громадян на контроль-
овану урядом України територію. Водно-
час цивільні громадяни, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях Донець-
кої і Луганської областей. стали заручни-
ками російських військ та їх маріонеткових 
адміністрацій. Окупанти не випускають лю-
дей iз непідконтрольних уряду України те-
риторій Донбасу. В своїх ЗМІ окупанти пояс-
нюють це карантинними заходами. Проте не 
виключено, що таким чином вони навмисно 
намагаються спровокувати катастрофу гу-
манітарного характеру. ■

Ірина КИРПА

 Російські «зелені чо-
ловічки» можуть захопи-
ти Херсонську область, щоб 
узяти під контроль Північ-
но-Кримський канал, про-
гнозують деякі політологи. 
Водна катастрофа в окупо-
ваному Криму, на думку ек-
спертів, може статися вже 
влітку 2020 року: через по-
сушливу весну та літо на пі-
вострові швидко висихають 
водосховища. Уже сьогодні 
критична ситуація з водою 
склалася у Сімферополі та 
у низці міст Криму, де роз-
ташований сумнозвісний 
хімічний завод «Кримський 
Титан». Побоювання щодо 
неспроможності втрима-
ти водний баланс наявними 
на сьогодні для російських 
окупантів ресурсами висло-
вив підконтрольний Крем-
лю глава Криму Сергій Аксь-
онов, заявивши, що 2020 рік 
— найбільш посушливий за 
останні 150 років спостере-
ження. Неприємним допов-
ненням стала ще й звістка 
про тотальну зношеність во-
допровідних мереж Криму, 
що призводить до 50% втрат 
питної води щорічно.
 Нестача вологи може ста-
ти причиною повторення ка-

тастрофи в Армянську, а та-
кож на півдні Херсонської 
області, коли у серпні 2018 
року отруйні викиди повніс-
тю знищили весь урожай на 
полях, викликавши паніку 
серед людей, які постражда-
ли від отруєння.
 — Посуха 2020 року здат-
на загострити українсько-
російський конфлікт у Чор-
номорському регіоні півдня 
України, — впевнений пре-
зидент американського фон-
ду «Джеймстаун» Глен Го-
вард. — Розвиток подій у 
Херсонській та Миколаївсь-
кій областях досі має непере-
дбачуваний характер, тому 
військові навчання на полі-
гоні під Херсоном дозволять 
українським військовим от-
римати необхідні знання та 
своєчасно відбити удар краї-
ни-агресора.
 Такої ж думки дотри-
мується голова Меджлісу 
кримськотатарського наро-
ду Рефат Чубаров, він упев-
нений, що нинішнє літо ста-
не доленосним для Криму 
та його жителів. За словами 
відомого активіста, можли-
вий і такий сценарій, при 
якому Росія піде на силові 
дії проти півдня України за-
ради відновлення поставок 
дніпровської води на тери-

торію окупованого Криму. 
Знайдеться й «третя сторо-
на», яка візьметься пере-
конувати Україну в доціль-
ності відновлення водопос-
тачання півострова.
 Причиною агресії Росії 
може стати аномально спе-
котне літо 2020 року, коли 
заради забезпечення всіх жи-
телів Криму водою доведеть-
ся вводити жорсткий графік. 
За умов антисанітарії цілком 
реальна і «друга хвиля» ко-
ронавірусної інфекції, яка 
накриє території окуповано-
го півострова у самий розпал 
туристичного сезону.
 Через невелику кількість 
опадів значно знизився рі-
вень води на більшості селе-
вих річок округів Алушти, 
Судака і Феодосії. До кінця 
червня може пересохнути 

річка Чорна, яка розташо-
вана вище Чернореченского 
водосховища.
 За шість років, поки пі-
вострів де-факто перебуває 
під контролем Росії, там 
так і не знайшли альтерна-
тивного способу водозабез-
печення населення, сіль-
ськогосподарських та про-
мислових потреб. З бюдже-
ту Кремля вже пішло понад 
100 мільярдів, планується 
витратити ще 30 мільярдів 
рублів за 2020-2021 рік, аби 
вирішити завдання забезпе-
чення Криму водою.
 Однак жодні інновації 
не здатні замінити потуж-
ність Північно-Кримського 
каналу, який залишаєть-
ся каменем спотикання у 
справі порятунку півостро-
ва Крим від посухи. ■

НА ФРОНТІ

З окупації — тільки вогонь
Загарбники не випускають людей iз 
непідконтрольних уряду України територій Донбасу

■

«КРИМНАШ»

Посуха страшніша за коронавірус
Чи атакує Росія водоносну Херсонщину 
через посушливе літо?

■

Якщо росіяни вже одного разу посунули ваш кордон, вони 
навряд чи притамують апетити...
Фото з сайта 5.ua.

❙
❙
❙
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українських політв’язнів 
досі утримують у тюрмах Росії та 

анексованого Криму, заявили в «ZMINA. Центр 
прав людини». 

96 українців
зазначили, що криза в період карантину ніяк 

не вплинула на їхнє фінансове становище, свідчать результа-
ти опитування компанії Research & Branding Group і офіційна 
статистика Міністерства фінансів.

СІЗО
з платними камера-

ми працює в Україні, поінформува-
ли в пресслужбі Міністерства юсти-
ції України.

українських 
університетів

 увійшли до списку найкращих вишів сві-
ту, згідно з рейтингом QS World University 
Rankings 2021.

впав
обсяг ка-

пітальних інвестицій в Україні, 
констатували у Державній 
службі статистики.

27% 10 6 На  1/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЕКОНОМІКА

Кавуновий 
мед на 
десерт
На Херсонщині 
налагодили виробництво 
пекмезу
Ірина КИРПА

 У Голопристанському районі від-
крився перший у нашій країні цех із ви-
робництва пекмезу — згущеного соку 
перезрілих кавунів без додавання цук-
ру. Оригінальний проєкт впровадили у 
життя активісти крафтового виробниц-
тва «Зелені хутори Таврії», які зуміли 
знайти необхідне обладнання та кваліфі-
ковані кадри. Інновація допоможе аг-
раріям півдня України збільшити при-
буток від зібраного врожаю 2020 року, 
адже як сировину для кавунового меду 
беруть ті «найбільші у світі ягоди», які 
не користуються попитом у покупця че-
рез нетоварний вигляд.
 Унікальна технологія виробниц-
тва передбачає стовідсотково натураль-
ний продукт: кавуновий мед отримують 
шляхом спеціального випаровування 
соку з м’якоті. Після випарювання сік 
стає дуже густим та добре зберігається 
без холодильника протягом тривалого 
часу. Завдяки простоті обробки пекмез 
зберігає більшість вітамінів, мінералів 
та корисних елементів, що містяться у 
свіжих кавунах.
 Цей десерт рекомендують людям, 
що страждають на анемію, захворюван-
ня нирок або мають проблеми з роботою 
серцево-судинної системи.
 — Кавуновий мед, або, як його ще на-
зивають, пекмез (бекмес), також відмін-
но покращить здоров’я тим, хто хворіє 
на цукровий діабет або ж сидить на дієті, 
— розповів керівник проєкту «Зелені 
хутори Таврії» Олександр Долинко. — 
Його унікальність полягає у стартовій 
наявності природної фруктози. А народ-
ні майстри навчилися робити його аро-
матним та солодким без використання 
цукру.
 Фермери, які віддають кавуни з ме-
тою переробки, матимуть певний від-
соток за співпрацю з крафтовим вироб-
ництвом кавунового пекмезу. Вже у ве-
ресні 2020 року на Херсонщині отрима-
ють першу тонну готового кавунового 
меду та презентують його жителям Ук-
раїни.
 Ще рік тому високі якості херсонсь-
кого кавунового меду підтвердили екс-
перти середземноморської виставки ту-
ризму та курортів Emitt, яка пройшла в 
турецькому Стамбулі. А за словами го-
лови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, про 
виробництво кавунового меду його поп-
росили туристи під час проведення чер-
гового фестивалю «Український кавун 
— солодке диво». Раніше підприємці 
могли виготовити не більше однієї 30-
літрової бочки з солодким пекмезом, а 
відтепер новий цех дозволить видавати 
у 10 разів більше готової продукції.
 У новій сфері задіяно 10 працівни-
ків, які стежать за процесом виробниц-
тва кавунового меду, фасують готову 
продукцію в тару та готують до транс-
портування. Керівник проєкту «Зелені 
хутори Таврії» сподівається, що цю ідею 
підхоплять і в інших районах Херсонщи-
ни, де ростуть кавуни, адже це додатко-
вий заробіток для фермера. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Колись найзеленіше євро-
пейське місто з кожним роком 
усе більше перетворюється на 
потворний бетонний агломе-
рат. І цим наша столиця завдя-
чує безвідповідальним чинов-
никам і жадібним забудовни-
кам. 
 Черговим «подарунком» 
киянам стало проголосоване 
земельною комісією Київра-
ди рішення шодо поновлення 
договору оренди ділянки зем-
лі біля Чкалівського скверу в 
центрі міста. Там заплановано 
звести чергову висотку. Унас-
лідок цього сквер (якщо від 
нього щось залишиться) ста-
не прибудинковою територією 
14-поверхового будинку.
 На сполох забили небай-
дужі кияни: активістка Га-
лина Плачинда опублікувала 
поіменний список 14 «героїв» 
— членів Київради, котрі про-
голосували за це ганебне рі-
шення. І лише двоє — Владис-

лав Турець (депутатська фрак-
ція «Солідарність», округ 
№70) та Іван Картавий (депу-
татська фракція «Всеукраїнсь-
ке об’єднання «Свобода», ок-
руг №39) — проголосували 
проти поновлення договору.
 Нагадаємо, що в 2017 році 
на двох ділянках, площею 0,3 
гектара та 0,05 гектара, що 
належать Інституту геоло-
гії НАН України і примика-
ють до скверу імені Чкалова 
на розі вулиць Олеся Гончара 
та Богдана Хмельницького, 
почалися будівельні роботи. 
Інвестує це будівництво така 
собі компанія «Ділайвест», 

яка наразі з легкої руки депу-
татів готова «освоювати» й те-
риторію скверу.
 Найобурливіше, що Київ-
рада має достатньо підстав 
для розірвання договорів. 
Бо порушень накопичилося 
більш ніж достатньо: незакон-
не об’єднання трьох ділянок, 
будівництво на основній ділян-
ці не дозволяється цільовим 
призначенням ділянки, само-
захопленя частини скверу...
 До слова, дещо раніше зе-
мельна комісія підтримала 
проєкт рішення про розірван-
ня договору із забудовником, 
який підготувала депутатка 

Ольга Балицька, але Київра-
да... тричі «не встигла» його 
розглянути! Виникає запитан-
ня: чому київські депутати так 
інтенсивно торпедують рішен-
ня, явно йдучи проти здорового 
глузду й наражаючись на нега-
тивний суспільний резонанс? 
Можливо, в них є якісь свої ін-
тереси? І як можна зазіхати на 
єдиний історичний парк старо-
го міста з дерев’яними скуль-
птурами київської ініціативи, 
пам’ятниками Чкалову та Оле-
сю Гончару та одним із семи 
знаменитих великих фонтанів 
Термена, який раніше стояв на 
Софіївській площі? ■

ВАРВАРСТВО

Ціну встановлюють депутати?
Земельна комісія Київради проголосувала за забудову 
Чкалівського скверу. Що далі?

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На території кому-
нального підприємства 
«МСК «Дніпро», який 
містяни за давньою звич-
кою й досі називають 
Центральним стадіоном, 
відкрили сучасний хостел 
для спортсменів. Як пові-
домили «УМ» у Черкась-
кій міській раді, кімнати 
під тимчасове житло пе-
реобладнали на другому 
й третьому поверхах ад-
міністративної будівлі, по 
вулиці Смілянській, 78.
 Одночасно поселити-
ся у новому хостелі змо-
же до 57 спортсменів. 
Тут є все найнеобхідні-
ше для їхнього комфор-
тного перебування. За 
словами міського голо-
ви Анатолія Бондаренка, 
раніше в адміністратив-
ній будівлі стадіону були 
офіси кількох місцевих 
спортивних команд. Піс-
ля рішення відкрити хос-
тел тут провели перепла-

нування приміщень, ка-
пітально відремонтували 
їх та облаштували необ-
хідними меблями. Кош-
ти для реконструкції та 
закупівлі меблів спряму-
вали з міського бюджету.
 «Ми продовжуємо 
працювати над поліп-
шенням спортивної ін-
фраструктури в місті та 
створювати комфортні 
умови як для тренувань, 
так і загалом перебування 
спортсменів. У цьому хос-
телі житимуть команди, 
які приїжджатимуть до 
нас на навчально-трену-
вальні збори або ж на зма-
гання», — зазначає Ана-
толій Бондаренко. У Чер-
касах впродовж останніх 
років вчетверо зросла фі-
нансова підтримка фізич-
ної культури й спорту. 
Якщо чотири роки тому 
на галузь було спрямова-
но з міського бюджету 16 
мільйонів гривень, то в 
нинішньому цифра зрос-
ла до 70 мільйонів. ■

Оксана СОВА

 Інформація про те, що в 
проєкті районування Закар-
патської області виринув Бе-
регівський район, не перед-
бачений адміністративно-те-
риторіальною реформою, от-
римала широкий розголос не 
лише в регіоні, а й в Україні 
загалом. На офіційному ре-
сурсі Міністерства розвит-
ку громад та територій опуб-
лікували офіційний проєкт: 
Закарпаття матиме 5 районів, 
включно з Берегівським, 
який поглине й нинішній Ви-
ноградівський район.
 9 червня на сайті «Радіо 
«Свобода» вийшов допис ві-
домого закарпатського пись-
менника Андрія Любки про 
«угорський район» та можливі 
наслідки такого кроку: «Ство-
рення Берегівського району не 
є трагедією, але... є неприпус-
тимою помилкою. Закарпат-
ські угорці — не сепаратисти, 
і проводити прямий ланцю-

жок від створення району до 
його майбутньої анексії Угор-
щиною — безглуздя. Але об-
ставини й ситуації змінюють-
ся, тож виключати, що в май-
бутньому, особливо в разі гео-
політичних катаклізмів, така 
адміністративна одиниця ста-
не причиною проблем — теж 
не можна».
 У той самий день з’явилася 
і заява Товариства угорської 
культури Закарпаття щодо 
зміни адміністративного 
поділу області, де висловлено 
незадоволення таким форма-
том: «Проєкт поділу на райо-
ни матиме негативний вплив 

на інтереси угорців Закарпат-
тя, оскільки їхній відсоток у 
новостворених районах знач-
но зменшиться. Так, напри-
клад, у Берегівському районі 
з нинішніх 75% частка угор-
ців зменшиться до 43%, в 
Ужгородському — з 33% до 
13%, а в Мукачівському — з 
12% до 4%».
 А 10 червня вже міністр за-
кордонних справ Дмитро Ку-
леба розвінчував, з його слів, 
міфи про «угорський район», 
а фактично — виправдовував-
ся за провал комунікації. Він 
запевнив, що підзвітні йому 
дипломати не «злили» ук-

раїнські інтереси.
 Тим часом міський голова 
Берегова Золтан Баб’як через 
«Фейсбук» звернувся до пре-
зидента Зеленського із від-
критим листом, закликавши 
не спекулювати на питанні 
угорського району, запросив 
президента в гості та попро-
сив таки посприяти створен-
ню Берегівського району.
 То чиї ж інтереси зійшлися 
у цьому питанні, важливому 
як для місцевої, так і для цен-
тральної влади? Зважаючи на 
нинішню ситуацію, у вигра-
ші точно голова Берегівської 
РДА та міський голова, які за 
рахунок таких реверансів ма-
ють шанси зберегти свої поса-
ди. Ну і впливові ляльково-
ди, які мають вплив на Закар-
патті і в офісі президента, але 
яким дуже на руку чергове ві-
докремлення та стравлювання 
етнічних громад під виглядом 
відстоювання прав. Як це сво-
го часу почалося на Донбасі, 
до слова. ■

АДМІНРЕФОРМА

Хто поплутав береги?
Створення Берегівського району та 
«здача його Угорщині» активізує розбрат

■

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко (праворуч) ознайомлюється 
з побутовими умовами нового хостелу для спортсменів.
Фото надане пресслужбою Черкаської міської ради.

❙
❙
❙

ФІЗКУЛЬТПРИВІТ

Дах для спортсмена 
У Черкасах відкрили хостел, де зможуть 
проживати під час тренувань майбутні чемпіони

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЧЕРВНЯ 2020 ПРАВО

Іван ПОВАЛЯЄВ 

 Голова політради партії «Опозиційна 
платформа — За життя» і кум президента 
Росії Володимира Путіна Віктор Медвед-
чук знову здивував не лише вітчизняний 
політикум, а й медійні кола своєю деклара-
цією. Зокрема, нардеп Медведчук вказав у 
своїй майновій декларації за 2019 рік ком-
панію, яка фігурує у структурі власності 
ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1». 
 Відповідно до задекларованої інформа-
ції, яку вказав Медведчук, його дружина 
Оксана Марченко — кінцева бенефіціарна 
власниця компанії Bolvik Ventures LTD із 
Британських Віргінських островів.
 Це стало справжньою новиною як для 
керівництва групи «1+1 медiа», так і для 
одного зі співвласників групи, олігарха Іго-
ря Коломойського. Так, у медiагрупі заяви-
ли, що вперше про це чують.
 «Останніми днями в медiапросторі ши-
риться інформація про те, що кілька юри-
дичних осіб, які є в структурі власності те-
леканала «1+1», належать Оксані Мар-
ченко. Дописувачі ресурсів посилаються 
на дані, вказані у декларації Віктора Мед-
ведчука, яку нардеп нещодавно оприлюд-
нив. Для «1+1 медiа» ця інформація є но-
вою», — офіційно зазначили у медiагрупі. 
 І додали, що наразі юристи медіагрупи 
направили відповідні запити до компаній, 

які входять до структури власності теле-
канала. Після перевірки інформації «1+1 
медіа» пообіцяла офіційний коментар iз 
цього приводу.
 Відомо, що компанія Bolvik Ventures 
LTD через низку інших компаній має у 
власності 24,66% на телеканалі «1+1». 
Станом на 2 березня цю компанію контро-
лював тільки бізнесмен Ігор Суркіс, при цьо-
му дані про причетність до неї лідера партії 
ОПЗЖ і кума Путіна Медведчука відсутні. 
Також у декларації Медведчука вказуєть-
ся, що Bolvik Ventures LTD має ще 24,51% 
на телеканалі «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»).
 Як прокоментував журналістам цю ін-
формацію співвласник групи каналів «1+1» 
Ігор  Коломойський, «для нього це новина». 
Він не знає, коли відбулося відчуження від 
Суркіса дружині Медведчука Марченко і 
«чому про це дізнаємося з декларації?». 
 «Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як 

я можу на це вплинути? Якщо йдеться про 
Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер у 
декларації написали, що власник Марчен-
ко.Треба з’ясувати, на яку частку, скіль-
ки акцій. Там же не написано нічого... До 
речі, я ніколи не поділяв Медведчука і Сур-
кісів. Я завжди вважав, що вони разом. За 
якими активами та в якому співвідношен-
ні — це вже інше питання», — заявив олі-
гарх Коломойський.
 Зазначимо, що Е-декларації Медвед-
чука в розділі юридичні особи, трасти або 
інші подібні правові утворення, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) 
яких є суб’єкти декларування або члени 
його родини, на Оксану Марченко запи-
сані 97 компаній і фірм. Журналісти-роз-
слідувачі проєкту «Схеми: корупція в де-
талях» звернули увагу на такі володіння, 
в тому числі й російські, відомої українсь-
кої телеведучої.

 «Судячи з декларації Медведчука, Ок-
сана Марченко стала інвестиційною нянею 
для РФ», — пише журналістка Христина 
Бердинських у своєму «Фейсбуцi».
 Нагадаємо, що раніше нардеп Медвед-
чук задекларував мільйони прибутків, ан-
тикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фраг-
мент друкованої Біблії Іоганна Гутенберга 
1455 року. Тоді ж здивовані німецькі нау-
ковці закликали Медведчука надати інфор-
мацію про фрагмент Біблії Гутенберга. ■

ОВВА!

«Новина» для Коломойського
Олігарх навіть не здогадувався, що кум Путіна Віктор 
Медведчук через дружину володіє чвертю акцій «плюсів»

■

Куми Путіна Віктор Медведчук 
і Оксана Марченко накопичують 
у власності українські медійні активи.

❙
❙
❙

Для кого вистава: мистецька або 
театральна? 
 Карикатурні фотожаби на 
президента Зеленського та інших 
можновладців, включно з керів-
ництвом ДБР і офiсу генпрокуро-
ра, створені на основі відомих ше-
деврів живопису епохи Ренесансу 
та класицизму, неабияк потіши-
ли не лише перехожих на вулиці 
Петлюри в Києві (де розташовано 
будівлю ДБР), а й журналістів. 
 Тим самим однопартійці По-
рошенка нагадали владі про її 
претензії щодо колекції картин 
експрезидента та штурм музею 
Івана Гончара спецпризначенця-
ми ДБР, після чого зникли мит-
ні декларації, які підтверджува-
ли законність придбання і ввезен-
ня полотен. 
  Партія «Європейська Солі-
дарність» організувала тим самим 
для опонентів справжню виста-
ву, тоді як усе мало йти за іншим 
сценарієм. На думку нардепа від 
«ЄС» Артура Герасимова, виставу 
готувала саме влада, і саме для Зе-
ленського, але переграла і все пе-
ретворилося з боку ДБР і ОГУ на 
«справжній юридичний треш». 
 «Ця вистава, яка сьогодні 
розігрувалася, і в ДБР, і в Гене-
ральній прокуратурі, — була для 
одного актора. Вона була для пана 
Зеленського, який, як я розумію, 
і тисне на ці дві установи. Але для 

країни це велика ганьба, тому що 
ніколи правовий «бєспрєдєл» не 
приведе до зростання рівня життя 
людей і до того, що країна почне 
швидше розвиватися», — зазна-
чив Артур Герасимов.
 Фракція «ЄС» абсолютно пере-
конана, що генпрокурор Венедік-
това отримала чітку вказівку від 
президента Зеленського щодо пе-
реслідування опозиції. Відтак ук-
рай незграбно Порошенка нама-
гаються притягнути до відпові-
дальності саме в ДБР, яке раніше 
очолювала пані Ірина. 
  Адвокат Порошенка Ілля 
Новіков, у свою чергу, повідомив, 
що в середу його підзахисному на-
магалися незаконно вручити пі-
дозру в будівлі ДБР, але він поки-
нув приміщення. Підозру спробу-
вали оголосити у справі щодо при-
значення заступника керівника 
Служби зовнішньої розвідки Сер-
гія Семочка. Адвокат підкреслив, 
що ДБР спеціально інспірувало 
так звану «справу про картини», 
щоб під її прикриттям вручити 
Порошенку незаконну підозру.
 «Щойно ми з колегами за-
йшли до кабінету слідчого, ще 
до того, як почався допит, до нас 
прийшов працівник офiсу генпро-
курора, до речі, не представивши 
повноваження. Бо лише пані Ве-
недіктова уповноважена, згідно з 
законом, повідомляти про підоз-

ру в таких випадках. І спробував 
вручити повідомлення. Оскільки 
це не було згідно з законом і згід-
но з процедурою, ми відмовилися 
спілкуватися з цією людиною», 
— наголосив адвокат Новіков.
  Тож, на його думку, офiс ген-
прокурора, пані Венедіктова та 
ДБР фактично скоюють злочин. 
«Справа, про яку йдеться, — це 
справа про призначення пана Се-
мочка заступником голови СЗР. 
Це абсурд. Колишній генпроку-
рор пан Рябошапка говорив, що 
це юридичний треш. І так воно 
є насправді — це юридичний 
треш», — наголошує адвокат По-
рошенка.
 Окрім трешу, був і абсурд: 
ДБР того дня ще й опублікувало 
відео щодо підозри Порошенку, 
де використало... відеоматеріали 
з програми «95 кварталу»! У відео 
згадують про політичний тиск, 
«прикриття порохоботами» та 
власною дружиною. Тобто важко 
уявити, щоб серйозний правоохо-
ронний орган послуговувався та-
кою лексикою, як «порохоботи», 
маючи на увазі нардепів та пере-
січних українців, які підтриму-
ють Порошенка під час викликів 
на допити. 

«Я прийшов, а ти пішла» 
 Відряджаючи підлеглого чи-
тати аркуш ксерокса Порошенку, 
який на Різницькій вважають пі-
дозрою, пані Венедіктова ніяк не 
була готова, що експрезидент за-
вітає до неї в гості. Це спричини-
ло ще одну помилку: за вказів-
кою керівництва співробітники 
УДО не пустили до будівлі офi-
су нардепів від «ЄС», тим самим 
порушивши закон про статус об-
ранців. 
 Пройти вдалося лише Поро-
шенку і його захисникам. Згодом 
пустили таки й депутатів. Недов-
го поспілкувавшись iз ними, Ве-
недіктова так і не змогла дати 
жодної чіткої відповіді щодо пі-
дозри, яку її просив оголосити 
Порошенко, а потім просто втек-
ла, пославшись на зайнятість.
  «Пані генеральний проку-

рор утекла. Ми в будь-який час 
готові приїхати до неї. Ми зали-
шили телефони, і як тільки вона 
звільниться, ми приїдемо до неї», 
— сказав Порошенко вже на ви-
ході. На його думку, генпроку-
рорка Венедіктова отримала чіт-
ку вказівку від президента Зе-
ленського щодо переслідування 
опозиції.
 Водночас в офiсі генпрокуро-
ра пізніше заявили, що клопо-
татимуть про взяття Порошен-
ка під варту. Венедіктова вийш-
ла до журналістів на вулицю і за-

явила, що не оголосила підозру, 
бо повторне оголошення може 
стати підставою для оскарження 
в суді (мовляв, вона мала всі за-
конні підстави доручити іншим 
прокурорам здійснити письмове 
повідомлення про підозру).
 Вона вважає, що підозру По-
рошенку вже оголосили в ДБР 
(хоч він і не взяв її до рук), тому 
повідомлення про підозру ще й 
відправлено експрезиденту пош-
тою. Далі генпрокурорка ініцію-
ватиме обрання запобіжного за-
ходу в суді. ■

ГУЧНА СПРАВА

Карикатурна підозра 
ДБР і офiс генпрокурора у розслідуванні «справ Порошенка» 
вийшли на рівень «театру абсурду»

■

Перед допитом у ДБР Петро Порошенко організував виставку 
карикатур на керівництво держави. 

❙
❙

Для сюжетів фотожаб дотепники послуговувалися шедеврами 
епохи Ренесансу і класицизму.

❙
❙

Іван БОЙКО

Попри майже десятки кримінальних проваджень, у яких iз подачі 
Державного бюро розслідувань фігурує експрезидент Петро Поро-
шенко, слідчі бюро так і не спромоглися в законний спосіб оголоси-
ти йому підозру хоч за якимось з епізодів. Для слідчих виявилося 
проблемою належним чином викликати на допит лідера «Євро-
пейської солідарності», а коли той прийшов — вони не придумали 
нічого кращого, як спробувати зачитати якусь «підозру» на аркуші 
ксерокопії, ще й не уповноваженою на це особою (підозру нардепу 
може оголосити лише генпрокурор). 
Не дивно, що Петро Олексійович та його захист таку нефаховість 
керівництва ДБР і прокуратури використовують сповна: ще перед 
допитом у бюро влаштували виставку карикатур на керівництво цих 
органів і президента Зеленського, який, на думку Порошенка, замо-
вив його переслідування. А згодом Порошенко зробив ще й нестан-
дартний хід, до якого були не готові на Різницькій: особисто завітав 
до кабінету генпрокурорки Ірини Венедіктової: мовляв, ось я, оголо-
шуйте підозру за законом, де вона? 
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Ігор ВІТОВИЧ

 Темношкірого американ-
ця Джорджа Флойда, якого 
поліцейські позбавили життя 
під час затримання 25 травня, 
поховали в його рідному місті 
Х’юстон. Але запущений ма-
ховик протестів просто так в 
одночасся не зупинити. Див-
ним чином боротьба з право-
охоронними органами, які 
вдаються до невиправданого 
насилля в наші дні, перерос-
ла у війну «з попередника-
ми», які породили явище ра-
сизму та насилля щодо корін-
них народів у далекому мину-
лому. А що їх уже давно немає 
серед живих, то боротьба ве-
деться з пам’ятниками та мо-
нументами, встановленими 
на вшанування їхніх «славет-
них діянь».
 Теперішня війна з 
пам’ятниками дещо нагадує 
громадянську війну в США 
між північними штатами (Фе-
дерацією) і 11 рабовласниць-
кими штатами Півдня (Кон-
федерацією), які відділилися 
від Сполучених Штатів Аме-
рики і повстали з метою збе-
реження рабовласницько-
го ладу на території півдня. 
Війна тривала з 1861 по 1865 
рік, упродовж яких відбулося 
близько 2000 битв, була най-
більшою за масштабом люд-
ських втрат серед усіх війн, 
де брали участь США, і закін-
чилася 26 травня 1865 року, 
коли останні війська конфе-
дератів здалися.
 Наразі жертвами є 
лише монументи. Перши-
ми «під роздачу» потрапи-
ли пам’ятники відомим ліде-
рам конфедератів (рабовлас-
ників). Учасники протестів, 
що спалахнули після заги-
белі темношкірого американ-
ця Джорджа Флойда, знесли 
статую Джефферсону Дейвісу 
на бульварі в Ричмонді, штат 
Вірджинія. Він був президен-
том сепаратистського півдня 
під час американської грома-
дянської війни. Пам’ятник 
стояв на цьому місці з 1907 
року, повідомляє «Радіо «Сво-
бода». Статую знесли через 
кілька годин після того, як 
протестувальники повалили 
триметровий монумент Хрис-
тофору Колумбу в Сент-Полі, 
штат Міннесота. Христофо-
ра Колумба упродовж століть 
шанувалиу США, незважаю-
чи на його місце в історії ко-
лонізації, поневолення і на-
сильства щодо корінних аме-
риканців. Та, як пояснюва-
ли учасники акцій, прибуття 
Колумба призвело до колоні-
зації Північної та Південної 
Америки європейцями та ге-
ноциду місцевих жителів. Ос-
танніми днями схожої долі за-
знали пам’ятники Колумбу і в 
інших містах. Зокрема, у Річ-
монді статую викинули в озе-
ро, а в Бостоні в ніч iз вівтор-
ка на середу пам’ятнику Ко-
лумба знесли голову. Її не-
вдовзі знайшли неподалік, а 
поліція тепер розшукує ви-
конавців «екзекуції».
 Мер Бостона Марті Уолш 
сказав у середу, 10 червня, 
що пам’ятник перенесуть до 
складу, де влада міста має оці-

нити його «історичне значен-
ня». Бостонський пам’ятник 
Колумбу вже потерпав від на-
падів у попередні дні, заува-
жує портал телемережі Сі-
Бі-Ес. 2006 року йому вже 
відрізали голову, а під час ос-
танніх протестів нанесли на 
цоколі напис червоною фар-
бою «Життя чорного має зна-
чення». Стосовно пам’ятника 
Колумбу в Ричмонді, то пе-
ред тим, як стягнути його з 
постаменту та кинути до озе-
ра, учасники написали: «Ко-
лумб репрезентує геноцид».
 Варто зазначити, що у 
США щороку відзначають 
«День Колумба», свято, яке 
нагадує про висадку моря-
ків-першовідкривачів на ос-
трові, названому Сан-Сальва-
дор (тепер він є частиною Ба-
гамського архіпелагу). Цей 
день називають днем відкрит-
тя Америки. Одночасно істо-
рики нагадують, що Колумб, 
якого вважають героєм, ста-
вився до тубільців відкритих 
ним островів як до напівлю-
дей, робив їх невільниками, 
змушуючи працювати в зо-
лотоносних шахтах. Неслух-
няних убивали, а солдати Ко-
лумба були до місцевих дуже 
жорстокими.
 Бі-Бі-Сі наводить довгий 
список пам’ятників особам, 
що їх узяли на мушку активіс-
ти антирасистського руху. 
Йдеться про пам’ятники 
політикам, торговцям і меце-
натам, які асоціюються з іс-
торією рабства та колоніаліз-
му, тому стали мішенню про-
тестів руху Black Lives Matter 
(«Життя чорного має значен-
ня») по всьому світу. У Бри-
танії, Бельгії та США влада 
на вимогу активістів частину 
таких монументів вирішила 
демонтувати.
 Масові протести в десят-
ках міст США і в багатьох 
країнах світу також змуси-
ла знову замислитися про до-
речність тих чи інших істо-
ричних пам’яток. Британсь-
кі активісти з руху Black Lives 
Matter представили список iз 
60 сумнівних, на їхню думку, 
пам’ятників, розташованих 
на всій території Сполучено-
го Королівства.
 Мета ініціативи Topple the 
Racists («Звалити расистів») 
— почати дискусію про їх де-
монтаж, щоб «Британія наре-
шті визнала правду про своє 
минуле», пишуть активіс-
ти. Вже створили й інтерак-
тивну мапу монументів, які 
пропонують знести. Список 
відкритий, і це іноді призво-
дить до конфузів. У переліку 
фігурують, наприклад, п’ять 
пам’ятників Роберту Пілу, 
який займав пост прем’єр-
міністра Британії в 1830-х 
і 1840-х роках, а також був 
міністром внутрішніх справ. 
Піл розробив дев’ять при-
нципів етики для поліцейсь-
ких, які до цього часу діють 
при підготовці британської 
поліції. Активісти, які ви-
магають демонтувати його 
пам’ятник у Лідсі, пишуть, 
нібито Піл вважав законо-
проєкт про скасування рабс-
тва загрозою бавовняній про-
мисловості й виступав проти 

нього. Але це помилка. Газе-
та «Манчестер Івнінг Ньюс» 
вказує, що Піл не міг бути ав-
тором петиції про відкликан-
ня законопроєкту щодо ска-
сування 1806 року, насправ-
ді виступав проти скасуван-
ня работоргівлі його батько, 
якого теж звали Роберт. Та-
кож у списку — пам’ятник 
серу Френсісу Дрейку, море-
плавцю XVI століття, відо-
мого своєю роллю у перемозі 
Англії над іспанською арма-
дою, і адмірал Нельсон, герой 
наполеонівських війн і Тра-
фальгарської битви. У Лон-
доні демонтаж пам’ятників 
тим часом триває: у вівторок 
демонтували пам’ятник рабо-
торговцю Роберту Міллігану, 
що володів плантаціями на 
Ямайці. Як повідомляється, 
це зробили на прохання гро-
мадськості.
 У расизмі звинуватили на-
віть сера Вінстона Черчилля, 
пам’ятник якому вже пошко-
дили й обмалювали під час не-
однозначних недавніх протес-
тів у столиці Британії. Хоча 
монументи Черчиллю не бу-
дуть переглядатися в рам-
ках роботи створеного мером 
Лондона комітету, на тлі про-
тестів постать британського 
прем’єра часів Другої світо-
вої війни багато критикують. 
«Він, безумовно, вважав, що 
люди білої раси стоять над ін-
шими, він ясно про це гово-
рив», — зазначає історик Рі-
чард Той. «Він робив непри-
ємні зауваження про індіан-
ців, називав їх жахливими 
людьми з жахливими віру-
ваннями», — додає історик.
 В Оксфорді знову вима-
гають прибрати пам’ятник 
ініціатору англійської ко-
лоніальної експансії у Пів-
денній Африці XIX століт-
тя Сесілу Родсу, засновни-
ку компанії De Beers, яка 
займається видобутком ал-
мазів. Повз будівлю окс-
фордського Оріел-Котеджу, 
на фасаді якого встановлено 
пам’ятник Родсу, у вівторок 
пройшли маршем кілька ти-
сяч людей.
 Протест був мирним, 
учасники скандували «Родс 
має впасти». За те, щоб де-
монтувати статую Род-
са, виступають 26 iз 48 
членів міської ради Окс-
форда, яка має право при-
брати пам’ятник. Одна з ін-
тернет-петицій за демонтаж 
статуї набрала понад чверть 
мільйона підписів.

 У середу ректор Оксфорд-
ського університету Лорд 
Кріс Петтен назвав вимоги 
активістів «трохи лицемір-
ними». «Лицемірним вигля-
дає те, що Оксфорд бере гро-
ші на навчання ста студен-
тів щороку, п’ята частина 
яких приїжджає з Африки, а 
потім звучать вимоги скину-
ти пам’ятник Родсу в Темзу», 
— сказав він. Іменем Сесіла 
Родса названі кілька гран-
тів і стипендій на навчання 
в Оксфорді для зарубіжних 
студентів, а його благодійна 
діяльність торкнулася бага-
тьох освітніх установ у ПАР.
 Кілька пам’ятників коро-
лю Леопольду II після тиж-
нів протестів проти расизму 
зняли з постаменту в Нідер-
ландах. Він правив Бельгією 
в XIX столітті й відомий за-
хопленням долини річки 
Конго. При ньому провади-
лася жорстока колоніаль-
на політика щодо місцевого 
населення, аж до геноциду. 
Кількість жертв колоніаль-
ної політики Бельгії оціню-
ють у 10 мільйонів людей. 
Саме за Леопольда II від сол-
датів, які виконували ка-
ральні операції, вимагали 
показувати руки вбитих міс-
цевих.
 Протести Black Lives 
Matter у Бельгії були масш-
табними: наприкінці мину-
лого тижня на вулиці Брюс-
селя вийшло десять тисяч 
людей. Вони зібралися на 
площі перед будівлею Па-
лацу правосуддя, головного 
суду Бельгії, будівництво 
якого свого часу фінансу-
вав Леопольд II. Пам’ятник 
Леопольду в Антверпені 
під час протестів підпали-
ли і розмалювали графіті, а 
пізніше міська влада зняла 
його з постаменту і відпра-
вила в музей. У Брюсселі на 
пам’ятнику монарху напи-
сали слово «вбивця». Ще 
один пам’ятник королю роз-
малювали в місті Гент.
 Ідея демонтажу 
пам’ятників Леопольду II у 
Бельгії має й противників: 
ті нагадують, що вважають 
короля засновником бель-
гійської міжнародної тор-
гівлі, що принесла країні 
багатство. Бельгійці тим 
часом продовжують підпи-
сувати петиції з вимогою 
знесення всіх пам’ятників 
королю в країні. Одну з пе-
тицій підписали понад 70 
тисяч осіб. ■

ДОМОВЛЕНОСТІ

Компроміс на 
сонці
Уряд розкрив умови ВДЕ-
меморандуму: зниження 
«зеленого» тарифу, 
«сонячні» аукціони, борги
Інф. «УМ»

 У меморандумі з «зеленими» енергетика-
ми передбачається зниження тарифів.  З 1 лип-
ня ціна сонячної енергетики визначатиметься 
на аукціоні. За словами в. о. міністра енерге-
тики Ольги Буславець, під час засідання уряду 
прийнято проєкт меморандуму, де зниження 
«зеленого» тарифу за основними показниками 
наступне: 15% від тарифу на сонячну енергію, 
на вітер — 7,5%. «Передбачено посилення від-
повідальності за небаланси та припинення но-
вого будівництва СЕС уже з 1 липня цього року. 
Маю надію, що ми найближчим часом внесемо 
у парламент відповідний законопроєкт. Завер-
шення будівництва ВЕС планується після того, 
як буде завершено розпочате будівництво», — 
пояснює Буславець. За її словами, держава не 
відмовляється від виплат за вже вироблену «зе-
лену» енергетику та має повністю розрахувати-
ся з виробниками до прийняття закону.
 «Є обов’язки держави стосовно повної оп-
лати з моменту прийняття закону за виробле-
ну електроенергію. Нагадую, що на сьогодні за 
поточний рік перед цими виробниками забор-
гованість ДП «Гарантований покупець» стано-
вить 14 мільярдів гривень. Є ще декілька умов 
стосовно розстрочки заборгованостей по бан-
ках, ця робота триває», — резюмувала Бусла-
вець.
 «Варто зазначити, що ми не забороняємо 
будувати з 1 липня об’єкти сонячної енергети-
ки, питання в тому, що ціну виробленої енер-
гетики визначатимуть на аукціонах — це не 
буде фіксований високий тариф», — уточнив 
прем’єр Шмигаль. ■

■

САМІТИ

Віртуальна 
Генасамблея
Щорічна екскурсія до Нью-
Йорка за рахунок платників 
податків скасовується
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухам-
мад-Банде звернувся до країн, що входять до 
організації, з пропозицією провести заплано-
вану на 22-29 вересня сесію в онлайн-режимі. 
Про це йдеться в його листі до країн-учасни-
ць, інформує агенція «Франс пресс».
 Країни мають надіслати записи промов 
своїх лідерів тривалістю не більше 15 хвилин 
за 5 днів до початку роботи сесії. Передбачаєть-
ся, що в залі Генасамблеї покажуть заздалегідь 
записані виступи без особистої участі лідерів 
держав у засіданні. «Я припус-
каю, що обмеження на міжнарод-
ні поїздки та проведення масштаб-
них зустрічей за особистої участі лідерів 
держав через пандемію COVID-19, можливо, 
в тій чи іншій мірі все ще діятимуть у вересні 
2020 року», — написав Мухаммад-Банде.
 Особисто присутніми на сесії Генасамб-
леї зможуть бути один або два дипломати від 
кожної делегації. Генеральна Асамблея ООН 
є найбільшими дипломатичними зборами у 
світі і включає в себе сотні паралельних за-
ходів і двосторонніх або багатосторонніх зус-
трічей світових лідерів.
 Вона ніколи не скасовувалася з часів за-
снування ООН у 1945 році, але переносилася 
у 2001 році через теракти 11 вересня в США 
і в 1964 році — через фінансову кризу, нага-
дує «Радіо «Свобода». ■

■

Монумент Джефферсону Дейвісу в Ричмонді заляпали 
червоною фарбою.

❙
❙

ПЕРЕБІР

Війна з пам’ятниками
На хвилі протестів уже знесли голови 
кільком колишнім героям Америки

■

... А Христофору Колумбу відбили голову в Бостоні.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 3.50 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-4»

15.35 «Світ навиворіт 10»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 Комедія «Іван Васильович 

змінює професію»

02.10 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

ІНТЕР

03.15, 3.25 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.25, 4.40 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

05.00, 4.55 «Телемагазин»

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Ательє 

Фонтана — сестри 

моди»

15.55 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Т/с «Таїсія»

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 Місія: краса

10.30, 4.45 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Інша»

00.20, 2.00 Т/с «Шукаю тебе»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

10.20 Improv Live Show

12.10 Х/ф «Синя безодня»

14.00 Х/ф «Синя безодня-2»

15.30 Х/ф «Я номер чотири»

17.20 Х/ф «Телепорт»

19.00 Таємний агент

20.20 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

22.00 Х/ф «Завжди кажи 

«так»

23.55 Х/ф «Шалений 

Будапешт»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 13.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20 Х/ф «Сікаріо»

16.30 Х/ф «Сікаріо-2: проти 

всіх»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.05, 21.20 Х/ф «Вулкан»

22.35 Свобода слова

23.55 Х/ф «Випробування 

вогнем»

02.05 Х/ф «Смертельний 

список»

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/c «Бойовий відлік»

08.15, 13.10 Т/c «Монро»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

09.35 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Ганною Мирошниченко

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 19.15 Т/c «Селище 

янголів»
17.00 Т/c «Дірк Джентлі»
18.10, 22.00 Т/c «На останньому 

подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/c «Любов/

ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

07.05 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

09.05 Х/ф «Одиночне 

плавання»

10.55 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.20 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Досьє «Майорка»

00.25 «Склад злочину»

01.15, 3.25 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Своя земля. Харків. 

Малинівка

06.20 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Снарчков проти 

Снарчкова»

08.15 М/ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.20 Всі на море! Нова 

Зеландія 

11.05 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.05 Дивовижні сади. Валлі-о-

Люп. Франція 

12.30 Х/ф «Жива вода»

14.25 Юні таланти на 

UA.Культура. Я 

— віртуоз! Прем’єра 

Загальнонаціонального 

мистецького проєкту. 2018 

рік 

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. Найбільші. 

Документальний цикл 

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Пума — королева 

Патагонії. Документальний 

цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка 

на війні»

20.15 Прем’єра. Грандіозні 

подорожі залізницею 

Великої Британії. 

Документальна програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.05 Х/ф «Двійник»

23.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО

00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТЕЛЬНЮК. 

Сестри

00.10 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Земля

00.35 Букоголіки. 

Шістдесятництво. Оля 

Гнатюк

01.05 Сильна доля. Kozak System 

02.05 Сильна доля. Плач Єремії 

03.00 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу

05.50 Погода

СТБ

05.25 Т/с «Сліпа»

09.55, 14.50 Т/с «Пізнє каяття»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

20.15, 22.40 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

23.00 Т/с «Анна-детектив»

00.55 Х/ф «Хто б казав»

ПРЯМИЙ

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

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.15 «За фактом»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Т/с «Опер за викликом-2»

07.55, 19.15 Т/с «Опер за 

викликом-3»

09.45 «Помста природи»

10.05 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

15.55 Х/ф «Спадок Борна»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.00 Т/с «CSI: місце злочину-

12»

23.40 Х/ф «Хижак»

01.40 Т/с «CSI: місце злочину-

11»

02.20 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 20.50 Yellow

06.10 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.00 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 19.15 «Великий футбол»

11.40 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

13.25, 16.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.55 «Динамо» (К) — «Брага». 

1/4 фіналу (2010 р./11). 

Ліга Європи УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

17.25 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

21.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Бетіс» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Топ-матч

01.10 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

03.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

03.55 «Фортуна» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 Фінали Ліги Чемпіонів» 

(1996 р. /2002 р.)

07.30 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45, 14.50 Євроспека

12.55 Данія — Португалія. 

УЄФА Євро-2012

15.20 Нідерланди — Німеччина. 

УЄФА Євро-2012

17.15 «Великий футбол»

18.55, 1.00 Топ-матч

19.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

19.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.25 LIVE. «Леванте» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

21.15 Yellow

22.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

23.20 «Великий футбол»

01.10 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

01.40 «Вольфсбург» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35, 20.50 Освенцім

11.30, 17.55 Суперчуття

12.00 Світ дикої природи

13.30 Містична Україна

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

16.55 Погляд зсередини

18.55 Ілюзії сучасності

22.35 Земля: сили природи

02.25 Україна: забута історія

04.40 Академік Корольов

05.30 Квітка Цісик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Землячки»

09.15 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»

10.50 Х/ф «Принц і я-3: 

медовий місяць»

12.25 Х/ф «Майже молодята»

14.00, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.50 Х/ф «Вкради мою 

дружину»

01.30 Х/ф «Далеко по 

сусідству»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 0.30 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30, 22.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 

в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень 

мого життя»

23.00 ЛавЛавCar

01.20 Теорія зради

02.20 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Полдарк»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.25, 23.55, 1.45, 3.50, 

5.40 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 «Дикі тварини»

17.30, 18.55 «Світ дикої 

природи»

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.35 «Зворотний відлік»

00.00, 4.00 Бюджетники

04.25 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.40 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-4»

15.30 «Світ навиворіт-10»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

22.45, 2.35 Комедія «Сестри»

01.00 Бойовик «Сек’юріті»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Т/с «Таїсія»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.15 Сьогодні

09.30 Місія: краса

10.30, 4.35 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Прости»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.30 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «Щелепи»

13.20, 19.00 Аферисти в мережах

21.00 Х/ф «Сталеве серце»

23.00 Х/ф «Білий слон»

00.40 Т/с «Загублені»

02.20 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Х/ф «Перехресний 

вогонь»

12.00, 13.20 Х/ф «Хлопчики-

нальотчики»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.25 Х/ф «Електра»

16.50 Х/ф «Шибайголова»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Другий у команді»

00.55 Х/ф «Убий їх усіх»

02.35 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Гончаренко рулить
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
22.45, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 
0.50 Актуально. 
Економіка. 
Політика. Соціум

07.15 Д/c «Бойовий 
відлік»

08.15, 13.10 Т/c «Монро»
09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації 
з коронавірусом в 
Україні

09.35 Д/c «Життя крізь 
об’єктив»

10.05, 14.15 Т/c 
«Кримінальна 
Австралія»

11.10 Д/c «Бойові 
кораблі»

12.30 Є сенс
15.30, 2.15, 5.15 Машина 

часу
16.10, 19.15 Т/c «Селище 

янголів»
17.00 Т/c «Дірк Джентлі»

18.10, 22.00 Т/c «На 
останньому 
подиху»

20.00, 1.00 Інформаційний 
вечір

23.00, 0.00 Т/c «Любов/
ненависть»

03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Сірий вовк & 

Червона Шапочка»

07.00 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.55, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 
справа...»

10.50, 22.30 Т/с «Досьє 

«Майорка»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Склад злочину»

01.15, 3.25 «Речовий доказ»

04.10 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Своя земля. Закарпаття. 

Відновлення, реставрація 

замку 

06.20 Енеїда. Ісаак Бабель 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Під сонцем 

Егокхана»

08.15 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини

09.10 Т/с «Роселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Хоробрий 
кравчик»

14.25 Юні таланти на 

UA.Культура. Я — віртуоз! 

Загальнонаціональний 

мистецький проєкт. 2018 

рік 

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. Володарі 

неба. Документальний 

цикл 

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Морські ссавці. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка 

на війні»

20.15 Прем’єра. Грандіозні 

подорожі залізницею 

Великої Британії. 

Документальна програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Лев узимку»
00.20 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Євген 

Плужник

00.45 Букоголіки. Війна в 

літературі. Катерина 

Калитко 

01.15 Сильна доля. Плач Єремії 

02.15 Сильна доля. 

Піккардійська Терція

03.20 Спільно 

04.20 Енеїда. Ісмаїл Гаспринький 

04.45 Енеїда. Олена Теліга 

05.20 Новини

05.50 Погода 

 

СТБ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с «Та, що 

бачить завтра»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

11.35, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.30, 15.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

23.00 Т/с «Анна-детектив»

00.55 Х/ф «Ну, хто б казав-2»

ПРЯМИЙ

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

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.15 «За фактом»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Ворота пітьми»
08.45 Х/ф «Катастрофа на 

авіалінії»
10.25 «Помста природи»

11.10, 17.15 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Бюро людяності»
15.45 Х/ф «211»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.05 Т/с «CSI: місце злочину-

12»

23.45 Т/с «CSI: місце злочину-

11»

02.05 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Леванте» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

08.15 «Баварія» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Журнал Ліги Чемпіонів

12.05, 0.55 Топ-матч

12.10 «Великий футбол»

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Брага» — «Динамо» (К). 

1/4 фіналу (2010 р./11). 

Ліга Європи УЄФА

16.00 «Мальорка» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

17.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

18.40 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

20.25 LIVE. «Хетафе» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

22.55 LIVE. «Барселона» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 Yellow

01.10 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

03.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.55 «Боруссія» (М) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00, 18.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

07.30 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45, 14.50 Євроспека

12.55 Італія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2012

15.20 Іспанія — Ірландія. УЄФА 

Євро-2012

17.15 «Великий футбол»

18.50, 1.25 Топ-матч

19.25 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

20.15, 23.25 Yellow

21.25 LIVE. «Вердер» 

— «Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

23.35 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

01.40 «Бетіс» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

03.30 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

04.00 «Хетафе» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 16.55 Погляд зсередини

11.30, 18.25 Світ дикої природи

13.30 Містична Україна

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

17.25 Під іншим кутом

17.55 Суперчуття

18.55 Ілюзії сучасності

20.50 Освенцім

22.35 Народжені мусонами

02.25 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Дай Лапу»

08.40 «Землячки»

09.45 Х/ф «Майже молодята»
11.20, 17.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

23.50 Х/ф «Все найкраще»
01.35 Т/с «Пригоди Геркулеса»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 0.30 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30, 22.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 

в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень 

мого життя»

23.00 ЛавЛавCar

01.20 Теорія зради

02.20 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Полдарк»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 «Дикі тварини»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.40 #ВУКРАЇНІ

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

04.00 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЧЕРВНЯ 2020
16 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на квартал — 196 грн 86 коп.,

до кінця року — 393 грн 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на квартал — 256 грн. 86 коп.,

до кінця року — 513 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на квартал — 71 грн 31 коп.,

до кінця року — 142 грн 62 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держа-
ви. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 червня, 
і ви отримуватимете газету з другого півріччя. 
Передплата на «Україну молоду» оформлюєть-
ся як за електронною версією Каталогу видань 
України «Преса поштою», так і за друкованим 
Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«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-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

4.50 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.05, 14.30 «Одруження наосліп-

3»

15.50 «Світ навиворіт-10»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

22.45, 2.35 Комедія «Дівчина без 

комплексів»

01.05 Мелодрама «З іншого 

боку ліжка»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Т/с «Таїсія»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

04.55 «Телемагазин»

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 Місія: краса

10.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Зоряний шлях. вечір

00.00, 2.00 Т/с «Відчайдушний 

домогосподар»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.00 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.40 Х/ф «Сталеве серце»

13.40 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Розбірки в 

Бронксі»

22.30 Х/ф «Денні пес»

00.10 Т/с «Загублені»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.50, 13.20 Х/ф «Крикуни»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.25 Х/ф «Крикуни-2: 

полювання»

16.50 Х/ф «Вулкан»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Легіонер»

01.15 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»

03.00 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/c «Бойовий відлік»

08.15, 13.10 Т/c «Монро»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

09.35 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.30 Про військо

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 19.15 Т/c «Селище 

янголів»

17.20 Таємниці війни

18.10, 22.00 Т/c «На останньому 

подиху»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

23.00, 0.00 Т/c «Любов/

ненависть»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Дванадцять 

місяців»

07.15 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «На війні як на 
війні»

10.45, 22.30 Т/с «Досьє 

«Майорка»

12.50 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Склад злочину»

01.15, 3.15 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Своя земля. Закарпаття. 

Регата 

06.20 Енеїда. Ольга Кобилянська 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Павутина»

08.15 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини

09.10 Т/с «Роселла» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальний цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Спляча красуня»
14.25 Юні таланти на 

UA.Культура Я - віртуоз! 

Загальнонаціональний 

мистецький проєкт. 

Відкриття сезону 2019 

року 

15.40 UA.МУЗИКА. Устим 

Скрипка. Арія Андрія з 

опери «Запорожець за 

Дунаєм»

15.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. 

Найпривабливіші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Пума — королева 

Патагонії. Документальний 

цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка 

на війні»

20.15 Прем’єра. Грандіозні 

подорожі залізницею 

Великої Британії. 

Документальна програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Аманда»
00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

00.20 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Джеймс Джойс

00.45 Букоголіки. Феміністична 

література. Ірина 

Славінська

01.15 Сильна доля. 

Піккардійська Терція

02.10 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 

03.20 Спільно 

04.20 Енеїда. Олена Теліга 

04.45 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с «Та, що 

бачить завтра»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

11.45, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.25, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

23.00 Т/с «Анна-детектив»

00.55 Х/ф «Дивіться, хто 
тепер заговорив»

ПРЯМИЙ

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

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.15 «За фактом»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Чорний яструб»
09.40 «Помста природи»

09.50, 17.10 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих»
15.15 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.20 Т/с «CSI: місце злочину-

12»

00.00 Т/с «CSI: місце злочину-

11»

02.25 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Вердер» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

12.05 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Боруссія» (М) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

17.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

18.40 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

20.25 LIVE. «Ейбар» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

21.15, 0.55 Yellow

22.55 LIVE. «Осасуна» 

— «Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

03.00 Класичні матчі Ліги 

Європи

03.55 «Айнтрахт» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

06.55, 18.40 Журнал Inside Serie 

A. Чемпіонат Італії

07.25 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.10 Україна — Франція. УЄФА 

Євро-2012

15.00 Швеція — Англія. УЄФА 

Євро-2012

17.05 «Великий футбол»

19.10, 22.15 Yellow

19.25 LIVE. «Айнтрахт» 

— «Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

21.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

01.15 Журнал Ліги Чемпіонів

01.45 «Боруссія» (М) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

03.30 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.40 «Ейбар» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35 Погляд зсередини

11.30, 17.55 Світ дикої природи

13.30 Містична Україна

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

16.55 Під іншим кутом

18.55 Ілюзії сучасності

20.50 Заборонена історія

22.35 Народжені мусонами

02.25 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Землячки»

09.25 Х/ф «Все найкраще»
11.20, 17.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

23.50 Х/ф «Гавань»
01.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 0.30 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30, 22.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 

в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень 

мого життя»

23.00 ЛавЛавCar

01.20 Теорія зради

02.20 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Полдарк»

10.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 «Дикі тварини»

17.30, 4.25 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Максиміліан і Марія 

Бургундська»

00.00 Спільно

04.00 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЧЕРВНЯ 2020
17 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 3.55 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-3»

15.25 «Світ навиворіт-10»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

21.45 «Право на владу-2020»

00.30 Бойовик «Шафт»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Т/с «Таїсія»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.30 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

05.00 «Телемагазин»

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 Місія: краса

10.30, 3.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Доля на ім’я 

Любов»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.50 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «Розбірки в 

Бронксі»

13.40 Заробітчани

17.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Іноземець»

23.00 Х/ф «Пасажир»

01.00 Т/с «Загублені»

02.40 Служба розшуку дітей

02.45 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

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

10.10 Секретний фронт

11.55, 13.20 Х/ф «Інтимний 

словник»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф «Хлопчики-

нальотчики»

17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: в облозі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Не відступати і не 

здаватись»

01.15 Х/ф «Смертельний 

список»

02.40 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/c «Бойовий відлік»

08.15, 13.10 Т/c «Монро»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

09.35 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 19.15 Т/c «Селище 

янголів»

17.00 Т/c «Дірк Джентлі»

18.10, 22.00 Т/c «На останньому 

подиху»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

23.00, 0.00 Т/c «Любов/

ненависть»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.20 М/ф «Чиполліно»

07.20 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Із життя 

начальника карного 

розшуку»

10.45, 22.30 Т/с «Досьє 

«Майорка»

12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 3.55 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Склад злочину»

01.15, 3.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Своя земля. 

Кропивницький. 

Новоукраїнка. Створення і 

робота ОТГ 

06.20 Енеїда. Василь Стефаник 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Долина майя»

08.15 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини

09.10 Т/с «Роселла» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Дональд 

Стерлінг. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Калоші щастя»

14.20 Юні таланти на 

UA.Культура Я — віртуоз! 

Загальнонаціональний 

мистецький проєкт. 

Заключний концерт 2019 

року

15.50 Країна пісень 

16.20 Дикі тварини Найсильніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Морські ссавці. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка 

на війні»

20.15 Прем’єра. Грандіозні 

подорожі залізницею 

Великої Британії. 

Документальна програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Життя»

00.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Микола 

Леонтович

00.45 Букоголіки Детективний 

жанр. Владислав Івченко

01.15 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 

02.10 Сильна доля. Alyosha 

03.20 Спільно 

04.20 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 

04.45 Енеїда. Тарас Шевченко 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.45, 20.15, 22.40 Т/с «Та, що 

бачить завтра»

07.00 «Все буде добре!»

08.45, 14.50 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

23.00 Т/с «Анна-детектив»

00.55 Х/ф «Знову вдома»

ПРЯМИЙ

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

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.15 «За фактом»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.0 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Незбагненне»

08.55 «Помста природи»

09.10 «Рішала-2»

11.05, 17.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»

15.50 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.15 Т/с «CSI: місце злочину-

12»

23.55 Т/с «CSI: місце злочину-

11»

01.40 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.45, 0.55 Топ-матч

06.10, 16.00 Осасуна» 

— «Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 23.45 Yellow

08.10 «Боруссія» (Д) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

12.05 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Вердер» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

17.55 «Фіорентина» 

— «Дніпро» (2013 р./14). 

Ліга Європи УЄФА

19.45 «Металіст» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу 

(2011 р./12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

21.30 Журнал Ліги Чемпіонів

22.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

22.55 LIVE. «Реал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

03.55 «Леванте» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

06.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.25 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.10 Чехія — Польща. УЄФА 

Євро-2012

15.05 «Великий футбол»

16.45 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

17.40 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

18.35 «Боруссія» (Д) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

20.25 Yellow

20.40 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

22.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

23.25 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

01.15, 3.20, 5.25 Топ-матч

01.30 «Айнтрахт» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

03.35 «Реал» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35 Погляд зсередини

11.05, 17.00 Під іншим кутом

11.35, 13.05, 18.00 Світ дикої 

природи

12.35 Суперчуття

13.35 Містична Україна

14.35, 20.00 Фантастичні історії

15.25, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 НЛО з минулого

19.00 Ілюзії сучасності

20.50 Заборонена історія

22.35 Народжені мусонами

02.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Землячки»

09.30 Х/ф «Гавань»

11.20, 17.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

23.50 Х/ф «Далеко по 

сусідству»

01.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30 Панянка-селянка

12.30 Вечірка

13.30, 22.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 

в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень 

мого життя»

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 «Дикі тварини»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.40, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Максиміліан і Марія 

Бургундська»

00.00 #ВУКРАЇНІ

04.00 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЧЕРВНЯ 2020
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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, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-3»

15.35 «Світ навиворіт-10»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.00 «Вечірній квартал-2020»

23.20 Бойовик «Облога»

01.30 «# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова»

05.20 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40, 23.45 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.30 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

11.00 Т/с «Будь що буде»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Я тебе знайду»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.00 Вар’яти

10.30 Половинки

12.20 Топ-модель по-українськи

17.20 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

19.00 Х/ф «Карате-кід»

21.50 Х/ф «Медальйон»

23.30 Х/ф «Вбивці на заміну»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.45 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

10.05 Анти-зомбі

11.00, 13.15 Х/ф «Не 

відступати і не 

здаватись»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Легіонер»

15.10, 16.20 Х/ф «Другий у 

команді»

17.25, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.50 «На трьох»

01.05 Х/ф «Інтимний словник»

02.55 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 На власні очі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/c «Бойовий відлік»

08.15, 13.10 Т/c «Монро»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

09.35 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 19.15 Т/c «Селище 

янголів»

17.00 Т/c «Дірк Джентлі»

18.10, 22.00 Т/c «На останньому 

подиху»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗедент

23.00, 0.00 Т/c «Любов/

ненависть»

00.55 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.50 М/ф «Пригоди Буратіно»

07.20 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»

10.45, 22.30 Т/с «Досьє 

«Майорка»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.05 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Своя земля. 

Кропивницький. Ганнівка. 

Створення і робота ОТГ 

06.20 Енеїда. Пантелеймон 

Куліш 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. У нутрощах 

Егокхана»

08.15 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини

09.10 Т/с «Роселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Харрисон 

Форд. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Жар-птиця»

14.25 Юні таланти на 

UA.Культура Я — віртуоз! 

Загальнонаціональний 

мистецький проєкт. 

Заключний концерт 2019 

року

15.55 Країна пісень 

16.20 Дикі тварини. 

Найрозумніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський слон 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка 

на війні»

20.15 Прем’єра. Грандіозні 

подорожі залізницею 

Великої Британії. 

Документальна програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Аванті»

00.45 Букоголіки. Бестселери 

01.15 Сильна доля. Alyosha 

02.10 Сильна доля. БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ 

03.00 UA.Музика. Кліп 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Тарас Шевченко 

04.50 Енеїда. Кіно про кіно 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.45, 20.50, 22.40 Т/с «Та, що 

бачить завтра»

07.00, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

08.50, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

ПРЯМИЙ

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

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.15 «За фактом»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Декіру: три 

камені»

08.35 Х/ф «Самоволка-72»

10.00 «Помста природи»

10.10, 17.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»

15.50 Х/ф «Король Артур і 

лицарі «круглого столу»

19.15 Х/ф «Американець»

21.10 Х/ф «Джейсон Борн»

23.30 Х/ф «Хижак-2»

01.30 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вердер» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

07.40 Журнал Ліги Чемпіонів

08.05 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 17.45 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.05 «Реал» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Боруссія» (Д) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

18.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

20.55 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Топ-матч

01.10 «Боруссія» (М) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

03.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.55 «Осасуна» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

06.55 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2009 р. /2000 р.)

07.25 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.10 Данія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2012

15.05 Португалія — Нідерланди. 

УЄФА Євро-2012

17.05 «Великий футбол»

18.45 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

19.40, 5.30 Топ-матч

19.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

20.25 LIVE. «Мальорка» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

22.2 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.10 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

01.55 «Вердер» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

03.40 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.30 Правда життя

09.40, 0.20 Речовий доказ

10.50, 17.05 Під іншим кутом

11.50 Суперчуття

12.50 Світ дикої природи

13.50 Містична Україна

14.40, 20.00 Фантастичні історії

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 НЛО з минулого

18.05, 22.35 Народжені мусонами

19.00 Ілюзії сучасності

20.50 Заборонена історія

02.25 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Землячки»

09.30 Х/ф «Кохання 

трапляється»

11.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.50, 23.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.45, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.35 Х/ф «Мерайа Мунді та 

скринька Мідаса»

19.15 Х/ф «Матриця часу»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.40 «Бійцівський клуб»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30 Панянка-селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30 Одного разу 

під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Дуплекс»

22.45 Х/ф «Скільки у тебе?»

00.45 Теорія зради

01.45 Щоденники Темного

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30, 20.30, 21.40 «Дикі 

тварини»

17.25 VoxCheck

17.30, 4.25 Перша шпальта

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

22.15 Світова медицина. 

Камбоджа — клініка 

Тонлесап

22.45 Світова медицина. 

Камбоджа — останній із 

КРУ

00.00 Схеми. Корупція в деталях

04.00 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 2.30 «Світ навиворіт»

17.30 Комедія «Таксі»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Вечірній квартал»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.05 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

ІНТЕР

06.40 «Слово предстоятеля»
06.50 Х/ф «Не було б щастя»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
12.40 Х/ф «Вийти заміж за 

капітана»
14.30 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
16.00 Х/ф «Не можу сказати 

«прощавай»
17.50, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
20.00, 2.10 «Подробиці»
22.40 «Концерт Христини 

Орбакайте «Безсоння»
00.20 Х/ф «Двічі в одну ріку»
02.40 Д/п «Таємниці пірамід»
03.15 «Орел і решка. Шопінг»
04.25 «Орел і решка. Дива 

світу»
05.10 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.15 Реальна містика

07.50, 15.20 Т/с «Інша»

16.45, 21.00 Т/с «Здрастуй, 

сестра»

20.00 Головна тема

23.15, 2.15 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 Kids’ Time

06.05 М/ф «Книга життя»

07.30 Таємний агент

08.50, 2.00 Вар’яти

10.10 Хто зверху?

14.00 Х/ф «Завжди кажи 

«так»

16.00 Х/ф «Карате-кід»

18.40 Х/ф « Людина-павук: 

повернення додому»

21.00 Х/ф «Людина-павук: 

далеко від дому»

23.30 Х/ф «Денні пес»

01.10 Т/с «Загублені»

02.45 Зона ночі

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.30 «На трьох»

06.15 Перше, друге і компот!

07.10 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

10.35, 13.00 Т/с «Невиправні»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «Одинак»

16.40 Х/ф «Чорна діра»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

21.15 Х/ф «Примарний 

патруль»

23.00 Х/ф «47 ронінів»

01.05 Х/ф «Перехресний 

вогонь»

02.50 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.20, 13.15 Т/c «Монро»

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-Новини

09.40 Автопілот-Тест

09.50 Драйв

10.05, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія подорожей

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

17.10 Т/c «Селище янголів»

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗедент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Т/c «На останньому 

подиху»

23.00 Т/c «Любов/ненависть»

01.15 Документальний фільм

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Нічний патруль»
07.30 Х/ф «Хазяїн тайги»
09.00 Х/ф «Зникнення свідка»
10.40 Х/ф «Скринька Марії 

Медичі»
12.20 «Легенди карного 

розшуку»

15.40, 3.20 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Очікування 
полковника Шалигіна»

21.10 Х/ф «Tри дев’ятки»
23.20 Х/ф «Нічна бригада»
01.10 «Жорстокий спорт»

04.00 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Своя земля. 

Кропивницький. Мала 

Виска. Створення і робота 

ОТГ 

06.20 Енеїда. Михаль Семенко 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Сандокан

08.15 М/ф «Листи від Фелікса. 

Фелікс у Норвегії»

08.40 Новини

09.10 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

музей мистецтв ім. 

Богдана і Варвари 

Ханенків 

09.35 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

музей мистецтв ім. 

Богдана і Варвари 

Ханенків. Азія 

10.00 Богослужіння церкви 

адвентистів сьомого дня

10.50 Прем’єра. Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.20 Дивовижні сади. 

Монастирський ліс. 

Франція 

11.55 Дивовижні сади. 

Единбург. Сполучене 

Королівство 

12.20 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

14.25 Патагонія. Від Буенос-

Айреса до мису Баїа з 

циклу Всесвітня природна 

спадщина

15.30 Всі на море! Каліфорнія 

16.30 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Острів Обирок і 

його мешканці 

16.45 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Наше щоденне 

життя на хуторі Обирок 

17.05 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Україна. День 

народження Марка. Стоп 

вирубці лісу! 

17.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Суботник, баня 

та уроки музики на хуторі 

Обирок 

17.35 Країна пісень 

18.45 Х/ф «Вавилон ХХ»
20.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. ON I ONA

21.10 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Фіолет 

21.40 Новини 

22.00 Світові чемпіонати. 

Найкраще Художня 

гімнастика 

23.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. Звук 

міста. Квартет Airborne 

Extended (Австрія)

00.05 КлезмерФест. SHO?! 

Найкраще-2019

01.05 Клівленд Воткіс із 

програмою VocalSuite 

01.55 КлезмерФест. Hazmat 

Modine. Найкраще-2019

03.10 Країна на смак

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.45 Т/с «Та, що бачить завтра»

07.10 Т/с «Коли ми вдома»

09.05 «Неймовірна правда про 

зірок»

10.00 Т/с «Татусі-2»

15.10 «Супермама»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.25 «Врятуйте нашу сім’ю-2»

23.55 «Х-Фактор»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10, 21.30 «П’ята колонка»

10.40 «Міністерство правди»

14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.15, 1.00 «Загублений світ»

13.10 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась»

14.50 Х/ф «Спогад»
16.20 Х/ф «Сталевий 

світанок»
18.15 Х/ф «Орел Дев’ятого 

легіону»
20.20 Х/ф «Велика стіна»
22.10 Х/ф «Хижак»
00.05 Т/с «CSI: місце злочину-

11»

02.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

12.05 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

13.55 «Реал» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.10, 18.25 Топ-матч

16.25 LIVE. «Лейпциг» — 

«Боруссія» (Д). Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 0.55 Yellow

18.35 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

20.25 LIVE. «Торіно» — 

«Парма». Чемпіонат Італії

21.15 Футбол Tables

22.55 LIVE. «Атлетіко» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

03.00 Класичні матчі Ліги 

Європи

03.55 «Баварія» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.30 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

09.15, 13.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

09.45, 18.25, 3.25 «Суперматчі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00 «Вердер» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

11.45, 16.15, 18.50 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

11.55 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

14.15 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

16.00, 5.25 Топ-матч

16.25 LIVE. «Баварія» 

— «Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

17.15 Футбол Tables

18.35, 21.55, 23.30 Yellow

19.00, 21.25 «Тур ONLINE»

19.25 LIVE. «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.15 Футбол NEWS

22.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

22.40 LIVE. «Верона» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

00.40 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

01.35 «Лейпциг» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

03.35 «Торіно» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 2.40 Містична Україна

08.10, 18.30 Україна: забута 

історія

09.50 Речовий доказ

11.00, 23.50 Фантастичні історії

11.55 Заборонена історія

13.45, 21.00 Секретні файли 

нацистів

16.40 Народжені мусонами

00.40 Під іншим кутом

01.40 Світ дикої природи

03.25 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Барбі з Лебединого 

озера»

10.30 М/ф «Барбі: Маріпоса та її 

феї метелики»

11.50 Х/ф «Мерайа Мунді та 
скринька Мідаса»

13.35 Х/ф «Матриця часу»
15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Впусти мене. 
Сага»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Велика Мандрівка»

11.00 Х/ф «Школа року»

13.00, 15.00, 23.00 Країна У

13.30, 16.30 Сімейка У

14.00, 16.00, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

17.00 Х/ф «Продюсер»

22.00 Ігри Приколів

01.00 Теорія зради

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.40 М/с «Книга 

джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.30, 5.30 

Новини

09.30 Х/ф «Марія Терезія»
12.30 Прем’єра. Ще більше про 

діджитал

13.30 Світова медицина. 

Камбоджа — клініка 

Тонлесап

14.00 Світова медицина. 

Камбоджа — останній із 

КРУ

14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень

16.00 Т/с «Максиміліан і Марія 

Бургундська»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

19.30 «Боротьба за виживання»

20.00 Д/ф «Острови: Азорські 

острови. Відкривачі, кити, 

вулкани»

21.20 «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Велика краса»
00.30 Святі та грішні

01.25 #ВУКРАЇНІ

02.50 Енеїда

03.45 Сильна доля

04.35 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 1.00 «Світ навиворіт»

16.50 Драма «Ігри розуму»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Джон Уїк»

22.50 Жахи «Багряний пік»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Смертельна 

помилка»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

12.00 Х/ф «Лев»

14.10 Т/с «Побачити океан»

17.50 Х/ф «Справа Колліні»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Квіти війни»

23.20 Х/ф «Не можу сказати 

«прощавай»

01.05 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Місія краса

09.00 Т/с «Мій кращий ворог»

13.00 Т/с «Я тебе знайду»

17.00, 21.00 Т/с «Квочка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Клянуся любити 

тебе вічно»

01.45 Телемагазин

03.15 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

06.50 Аферисти в мережах

08.45, 10.15 Kids’ Time

08.50 М/ф «Реальна білка-2»

10.20 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»

12.10 Х/ф «Медальйон»

14.00 Х/ф «Людина-павук: 

повернення додому»

16.30, 18.40 Х/ф «Людина-

павук: далеко від дому»

21.00 Х/ф «Погоня»

23.00 Х/ф «Білий слон»

00.40 Т/с «Загублені»

01.30 Вар’яти

02.30 Зона ночі

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Анти зомбі

06.25, 8.10 Громадянська 

оборона

07.15 Секретний фронт

09.05 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Чорна діра»

14.55 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

17.00 Х/ф «Примарний 

патруль»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Водій для копа»

22.15 Х/ф «Кровний батько»

23.55 Х/ф «Випробування 

вогнем»

02.00 Х/ф «Убий їх усіх»
5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 20.10, 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, 20.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.20 Д/c «Життя крізь 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.20, 13.10 Т/c «Монро»

08.40 Натхнення

09.10, 15.15, 0.20 Невигадані 

історії

09.50 Драйв

10.10, 14.15 Т/c «Кримінальна 

Австралія»

11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія подорожей

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10 Т/c «Селище янголів»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Ганною 

Мирошниченко

19.15 Спостерігач
19.35 Особливий погляд
21.25 Вечірній преЗедент
21.40 Час-Time
22.00 Т/c «На останньому 

подиху»
23.00 Т/c «Любов/ненависть»
00.50, 1.55 Огляд преси
03.15 Дзеркало історії

НТН

05.20 Х/ф «Грачі»
07.00 «Слово предстоятеля»

07.10 «Страх у твоєму домі»

10.45 Х/ф «Очікування 
полковника Шалигіна»

12.20 Х/ф «У небі «Нічні 
відьми»

13.55 Х/ф «Кохання, кохання, 
кохання»

16.50 Х/ф «Tри дев’ятки»
19.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
22.40 Х/ф «Страховик»
00.45 Х/ф «Нічна бригада»
02.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Своя земля. Полтава. 

Загони вартових у селі 

Семенівка 

06.20 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Сандокан

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

09.35 Дивовижні сади. 

Монастирський ліс. 

Франція 

10.00 Дивовижні сади. 

Единбург. Сполучене 

Королівство 

10.35 Х/ф «Диво на шляху 
в Дамаск. Апостол 
Павло»

12.30 Недільне богослужіння 

церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Т/с «Містер Селфрідж» 

18.45 Х/ф «Лісова пісня»

20.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Віктор 

Павлік, Павло Зібров

21.40 Новини 

22.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. Laura 

Marti-Misha Tsiganov. 

Across the Ocean 

23.00 Фестиваль Левка 

Колодуба. Національний 

заслужений академічний 

симфонічний оркестр 

України. Диригент 

— Володимир Сіренко

00.25 КлезмерФест. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic. 

Найкраще 2019

01.10 Zelyonka Fest. 

Булобажання. Найкраще 

2019

01.55 Країна на смак 

03.35 UA.Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.45 Т/с «Та, що бачить завтра»

07.00 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

08.45 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

10.30 «Хата на тата»

16.35 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.20 «Я соромлюсь свого тіла»

01.50 «Вагітна у 16»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00 «WATCHDOGS»

10.30 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

11.15, 12.15, 13.15, 22.00 «Ехо 

України»

14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.15, 0.40 «Загублений світ»

12.10 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

13.50 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

15.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж: воскресіння»

17.00 Х/ф «Охоронець»
19.00 Х/ф «Гра на 

виживання»
20.45 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»
22.50 Х/ф «Американський 

йєті»
02.25 «Помста природи»

04.55 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Верона» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15, 1.10 «Лейпциг» — 

«Боруссія» (Д). Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.45 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.50, 16.55 Yellow

11.05 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.15 «Атлетіко» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

13.05 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

14.55 LIVE. «Сельта» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

17.10 «Баварія» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

19.00 Журнал Ліги Чемпіонів

19.30 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол» 

22.55 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 Футбол Tables

00.55 Топ-матч

03.00 Класичні матчі Ліги 

Європи

03.55 «Валенсія» — «Осасуна». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

06.55, 9.45, 22.25, 3.25 

«Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.05, 5.25 Топ-матч

07.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

07.25 «Атлетіко» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

10.00 «Баварія» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

11.45, 21.15, 23.30 Yellow

11.55 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

13.45 Журнал Ліги Чемпіонів

14.15 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

16.00, 3.35 Маріуполь — Львів. 

Чемпіонат України

17.45 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

18.40 «Лейпциг» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

20.25 LIVE. «Валенсія» 

— «Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

22.40 LIVE. «Інтер» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

00.40 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

01.35 «Сельта» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 2.40 Містична Україна

08.20, 18.30 Україна: забута 

історія

10.00 Речовий доказ

11.10, 23.50 Фантастичні історії

12.00 Заборонена історія

13.50, 21.00 Секретні файли 

нацистів

16.40 Народжені мусонами

00.40 Під іншим кутом

01.40 Світ дикої природи

03.25 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Барбі: Маріпоса та її 

феї метелики»

10.15 Х/ф «Якщо тільки»
12.00 Х/ф «Кохання 

трапляється»
14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.10 Х/ф «Дев’ятки»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Супергерой»

11.50 М/ф «Якось у лісі»

13.00 Т/с «Найкращий» тиждень 

мого життя»

17.00 Х/ф «Дуплекс»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Х/ф «Продюсер»
23.50 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 2.30, 5.30 

Новини
09.00 Божественна літургія у 

Свято-Михайлівському 
кафедральному соборі 
Православної церкви 
України та всеукраїнська 
молитва

11.00 Недільна літургія 
Української греко-
католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 
римсько-католицької 
церкви в Україні

13.30 Світові чемпіонати. Огляд
14.30 Телепродаж
15.00 UA Фольк
16.00 Т/с «Максиміліан і Марія 

Бургундська»
17.00 Т/с «Містер Селфрідж»
18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»
19.30 «Боротьба за виживання»
20.00 Д/ф «Острови: 

Мальдівські острови: 
дивовижні підводні світи»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

22.00 Х/ф «Сільвіо та інші»
00.40 Сильна доля
01.30 UA:Фольк. Спогади
02.50 Бюджетники
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.35 Святі та грішні
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 Такий шквал нападок на нашу 
рідну мову на ненаших каналах 
важко навіть уявити. Просто роз-
перезалися і що дня цілодобово 
торочать про те, що російська їм 
ріднесенька, що і президент удо-
ма російською мовить, то чому 
він зволікає з внесенням змін до 
закону на користь, звісно, такої 
їм бажаної російської... І Донбас 
можна повернути лише за допо-
могою російської мови, бо що їм 
до того, що там близько 60% ук-
раїнців, а у багатьох районах До-
нецької і Луганської областей ук-
раїнців переважна більшість. Та 
радянська влада ж перевчила їх і 
веліла забути рідну мову.
 Пригадайте відому працю 
академіка Івана Дзюби «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?», де 
він документально довів, що таки 
русифікація. Пригадую, в етног-
рафічній експедиції у 1980-х ро-
ках на Донеччині примусові пе-
реселенці у 1950-х із західних 
областей розповідали: «Кепку-
ють тут із нас, із нашої мови, пе-
рекривляють, а начальник кри-
чить, що пора «па-челавєчєскі» 
почати говорити. Так ми у гурто-
житках зійдемося на загальній 
кухні, як уже всі сплять, та й по-
говоримо по-нашому». 
 Не покидає тривожне запи-
тання: «Чому таке ставлення до 
української мови? Бояться її?» 
Адже у Польщі, Німеччині, Авс-
трії, Франції та інших країнах 
при значно більшій етнічній мо-
заїчності такі питання не вини-
кають. Може, це у нашій мові за-
кодований той козацький дух не-
покори, що їм так боязно уявити, 
що вона почне відроджуватися? 
Саме відроджуватися, бо століт-
тями глумилися і забороняли 
нею говорити, писати, читати. 
Згадаймо ще указ Петра І про 
встановлення цензури над дру-
кованими церковними книгами 
в Україні (1720), де йшлося, щоб 
не було жодної різниці між вели-
коросійськими виданнями і нія-
кого наріччя не вживалося, і щоб 
ніяких більше книг у монасти-
рях не друкувати... Усім відомо, 
що 3 серпня 1775 р. ви йшов мані-
фест Катерини ІІ про ліквідацію 
Запорозької Січі. Архів, війсь-
кові регалії та інші матеріальні 
цінності були вивезені до росій-
ської столиці. Уцілілі козаки 
все більше міняли свої шаблі на 
плуг та починали активно зай-
матися хліборобством, що й зля-
кало імператрицю. Катерина ІІ 
закликала на Південну Україну 
німців, болгар, румунів, сербів, 
греків та ін., звісно, найбільше 
росіян, виділила з казни на це по-
над 250 тис. крб. До 1784 р. було 
роздано 4 млн 470 тис. 302 деся-
тини запорозької землі. І почала-
ся посилена політика русифіка-
ції, насамперед міст та містечок 
України. Ця політика знищен-
ня всього українського продов-
жувалася і вже через сто років 
знання про українську культу-
ру були мінімальні, лише окремі 
діячі науки і культури борони-
ли рідне слово. Цікаві щодо цьо-
го становища думки професора 
Миколи Сумцова з Харкова на 
порозі ХХ століття. Цитуємо за 
книгою (М.Ф.Сумцов. Слобожа-
не. Історико-етнографічна роз-
відка. 2002): «Мова українська 

була в презирстві, з історії лед-
ве-ледве знали ймення Богдана 
Хмельницького, буцімто занад-
то вдячного Москві за допомо-
гу, та ймення великого злочин-
ця Мазепи, що зрадив цареві... 
Вчительство також нічого не 
знало про Україну...  Якось-то 
в охтирській хлоп’ячій гімназії 
на випускному іспиті була зада-
на гарна тема про впливи приро-
ди на життя народу, і з учнів ні 
один не згадав про свій красови-
тий, багатий край, про Ворсклу, 
взгір’я, лани широкополі і т. ін; 
в «письменних работах» тільки 
й було що, з одного боку, тунд-
ри з оленями, а з другого — Са-
хара з верблюдами, — усе ж, що 
лежить між тундрами та Саха-
рою, ніби провалилось». М. Сум-
цов констатує, що дитина вдома 
батькам не розкаже, що було в 
школі, бо чужа мова, чужа на-
ука. Вподовж століть українці 
боролися за свою мову, та жор-
стока політика царизму при-
душувала навіть сподівання. 
Пам’ятаємо про Розпоряджен-
ня міністра внутрішніх справ 
П. О. Валуєва про заборону ук-
раїнської мови (1863р. 18 лип-
ня). А вже у липні 1864 р. було 
оприлюднено «Положення про 
початкові народні училища», 
де йшлося, що у містах і селах 
у початкових класах викладан-
ня ведеться на «русском языке». 
19 листопада 1864 р. був опублі-
кований «Устав гімназій і про-
гімназій відомства міністерства 
народної освіти», де вже у пер-
ший клас приймають дітей, які 
уміють читати і писати «по-рус-
ски». Тим-то і пояснюється різ-
кий спад відсотка освічених ук-
раїнців наприкінці ХІХ—на 
початку ХХ ст., на відміну від 
ХVІІ—ХVІІІ ст.
 А що вже говорити про таєм-
ний Емський указ 1876 р., зміст 
якого мало кому відомий, та він 
наповнений особливо жорстки-
ми тезами про заборону українсь-
кої мови. Указ свідчить, що для 
припинення небезпечної діяль-
ності українофілів ужити низ-
ку наступних заходів. Це не до-
пускати ввезення в країну будь-
яких книг, які друкуються за 
кордоном на малоросійському 
наріччі; заборонити друк будь-
яких книг на тому ж наріччі і на-
віть фольклор видавати без від-
ступлення від загальноросійсь-
кої орфографії; заборонити ви-
дання усіх книг з мистецтва (що 
дозволялося Валуєвським роз-
порядженням) і підручники для 
усіх класів; заборонити також на 
тому ж наріччі сценічні виста-
ви, тексти до нот і публічні чи-
тання. І що особливо цікаво, що 
свідчить «про руку Москви», це 
пункт про необхідність підтрим-
ки газети «Слово», яка видаєть-
ся в Галіції і яка ворожа україно-
фільству, та призначити їй пос-
тійну субсидію, без якої вона не 
може продовжувати своє існу-
вання. Це нам вже добре знайо-
ме... Далі йдеться про заборону 
газети «Київський телеграф», 
лише на тій основі, що близько-
зорість її редактора допускає по-
яву там публікацій не того напря-
му. Щодо міністерства освіти, то 
у пункті першому йдеться, щоби 
не допускати у початкових учи-
лищах викладання жодних пред-
метів на малоросійському наріч-
чі, і необхідно посилити нагляд 

за керівниками навчальних за-
кладів. Другий пункт свідчить 
про очищення бібліотек усіх ни-
жчих і середніх училищ у мало-
російських губерніях від заборо-
нених книг на наріччі. Далі у до-
кументі ще цікавіші деталі утис-
ку українського народу. Указ 
радить звернути серйозну увагу 
на особистий склад викладачів 
в округах Харківській, Київсь-
кій та Одеській і вимагає склас-
ти іменний список з відміткою 
про неблагодійність та перевес-
ти їх до великоросійських гу-
берній, замінивши їх уроджен-
цями великоросійських. У при-
мітках до Указу велять не тер-
піти проявів неблагодійності як 
серед викладачів, так і серед уч-

нів. І ще важлива примітка: при-
йняти корисним загальне прави-
ло, щоб у навчальні заклади ок-
руг — Харківської, Київської та 
Одеської — призначати викла-
дачів переважно великоросів, а 
малоросів посилати до навчаль-
них закладів С-Петербурзької, 
Казанської та Оренбурзької ок-
руг. І наостанок окремим пунк-
том про негайне вислання з краю 
Драгоманова і Чубинського як 
невиправних і абсолютно небез-
печних у краї агітаторів. Ця де-
талізація Емського указу, може, 
протверезить голови запеклих 
українофобів? Подивіться, які 
митарства пройшла ця давня 
слов’янська мова! Вони ж про-
довжувались і далі. 
 М. П. Старицький писав про 
умови розвитку українського те-
атрального мистецтва (1870—
1880-ті рр.), про страшенні утис-
ки — і цензурні, і поліцейські, 
і жандармські: про мало не що-
денні труси, арешти, тюрми, ви-
силки до Сибіру і навіть шибе-
ниці... (Історія України. Хрес-
томатія. К., 2013, с.438). На І 
Всеросійському з’їзді сценіч-
них діячів у Москві у 1898 р. 
Марія Заньковецька порушила 
питання, щоб зняли обмеження 
для малоруського театру, коли 
для сцени безумовно заборонені 
переклади на малоруську мову 
драматичних творів з інших 

мов, п’єси з життя інтелігенції 
та минулого життя Малоросії. 
Таке насильне скорочення ре-
пертуару шкідливо відбиваєть-
ся на діяльності малоросійських 
труп.
 Як вирішувалося мовне пи-
тання за радянської влади — 
уже добре відомо. Після корот-
котривалої українізації у 1920-х 
роках прийшла хвиля нечува-
них у світі репресій української 
інтелігенції. До українського се-
лянства як головного носія ук-
раїнської мови було застосовано 
жорстоке вбивство мільйонів ук-
раїнців голодом. В опустілі села 
завозили росіян, які дотепер 
не визнають Голодомор 1932—
1933 рр. Постановою ЦК КП(б)У 

про реорганізацію національ-
них шкіл в Україні від 10 квіт-
ня 1938 р. було ліквідовано на-
ціональні школи як такі, що за-
вдали «величезної шкоди справі 
правильного навчання і вихо-
вання, відгороджували дітей від 
радянського життя, позбавляли 
їх можливості долучатись до ра-
дянської культури і науки...» 
Наступною постановою цього ж 
місяця 1938 р. наполегливо ре-
комендувалося обов’язкове вив-
чення російської мови в неросій-
ських школах України. Необхід-
ність вивчення російської мови в 
школах України начебто обумо-
влена посиленням братерсько-
го зв’язку між російським і ук-
раїнським народом... А вивчен-
ня української мови заважатиме 
цьому «братерському» зв’язку?
 Далі нам відомо про розподіл 
класів на вивчення російської 
мови в українських школах і 
доплату («субсидію») учителям 
російської. І наступним резуль-
татом було зменшення конкурсу 
на українську філологію, бо ж не 
доплачували до мізерної зарпла-
ти. Заохочення батьків до напи-
сання заяв про відмову від вив-
чення української мови як не-
потрібної у житті. А для чого 
перевантажувати непотребом 
кохане дитинча? А потім уже 
від 1975 р. захист дисертацій 
було дозволено лише російською 

мовою. Асиміляція відбувалася 
семимильними кроками. І якби 
не панування «русского міра» 
в Україні, то сьогодні не було б 
такої трагічної війни на сході. 
З початку Незалежності Украї-
ни необхідно було б усі насильно 
переведені школи з української 
на російську мову викладання 
повернути на круги своя. І тоді 
вже два покоління не почували-
ся б чужими у своїй країні, вони 
б іще вдома з обрусілими роди-
чами спілкувалися російською, 
але вже б знали свою історію і 
мову і не боялися її та не викри-
кували б «ми ж почті русскіє». 
І не було б сьогодні військово-
го протистояння. Україномов-
ні українці кидали все і тікали 
з окупованої території Донба-
су, бо з них збиткувалися, ка-
тували, вбивали. Зате «русскій 
мір» почувається комфортно в 
Україні, і говорити про утиски 
їхнього «язика» — це політич-
ні спекуляції. Може, українці в 
Росії мають змогу навчатися ук-
раїнською? Утисків зазнає лише 
одна мова — українська, хоч, за 
переписом 2001 р., 85,2% ук-
раїнців визнали її рідною і нія-
кої російськомовної «більшості» 
у нас немає.
 Поширення всілякої неправ-
ди про наші справді демократич-
ні закони  про мову і освіту шко-
дить розвитку нашої держави, 
порушує стабільність в країні 
та загрожує її політичній і тери-
торіальній цілісності. Бо ж, ок-
рім політичних міфів про «бага-
то народів в Україні» та утиски 
меншин, є ще звичайна правда. 
В Україні забезпечення культур-
но-освітніх потреб угорців, ру-
мунів, болгар, поляків, молдо-
ван та інших на високому рівні, 
— краще, ніж у будь-якій євро-
пейській державі. Вони мають 
право і можливості отримувати 
освіту рідною мовою на всіх рів-
нях від садочка до вищих нав-
чальних закладів. Існує радіо-
мовлення, години на телебачен-
ні, періодичні видання. Держа-
ва сприяє навіть відродженню 
мови для тих етнічних груп, які 
давно її втратили. У 2001 році 
лише 6,4% греків визнали рід-
ною мовою грецьку, хоч і вони 
вже не знали її. Держава видає 
словники, підручники для вив-
чення новогрецької мови. Такі 
приклади можна продовжити. 
Венеціанська комісія повністю 
розуміє потребу в заходах із під-
тримки української як держав-
ної. ■

ОСНОВИ

Утисків зазнає лише одна мова — українська
Істерика «русского міра» навколо законів про 
мову та освіту

■

Поширення всілякої неправди про наші справді 
демократичні закони про мову і освіту шкодить 
розвитку нашої держави, порушує стабільність у 
країні та загрожує її політичній і територіальній 
цілісності.

В Україні і донині українці змушені відстоювати право на рідну мову.
Фото з сайта bbc.com.
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Розмовляла Вікторія КОТЕНОК

Марина Смілянець — молода 
драматургиня, двічі лауреат 
літературного конкурсу «Ко-
ронація слова». В її арсеналі 
— близько 10 п’єс для дітей 
та дорослих, більшість з яких 
поставлені на сценах столич-
них театрів — PostPlay, ЦМ 
«Новий український театр» 
(НУТ), «Сонечко», «Золоті 
ворота», «Актор», а також 
Запорізького музично-дра-
матичного театру імені Во-
лодимира Магара. Нині вона 
є заступницею директора 
НУТу (віднедавна — Театр на 
Михайлівській). В інтерв’ю 
для газети «Україна молода» 
Марина Смілянець розпові-
дає, наскільки затребувані 
нині сучасні п’єси та професія 
драматурга.

Пошук своєї справи
 ■ Марино, якщо не по-
миляюся, ви хотіли стати 
акторкою?
 — Десь у 10 років я за-
цікавилася кіномистец-
твом, театром і попросила 
старшого брата знайти мені 
курси з акторської майстер-
ності. Спершу займалася у 
студії при Київському теат-
рі драми і комедії, а потім — 
у Київській школі мистецтв 
№3. Пригадую, вже тоді 
була якась внутрішня впев-
неність, що саме це мені 
потрібно.
 ■ Може, якесь сильне 
враження було у дитинстві, 
що підштовхнуло до такого 
захоплення?
 — Ще зі шкільних років 
мене цікавили стрічки Мар-
тіна Скорсезе, Вуді Аллена, 
Федеріко Фелліні… А пер-
шою побаченою виставою 
стала «Корсиканка» в Те-
атрі драми і комедії. Далі я 
передивилася майже весь 
репертуар «лівобережців». 
Переконана, що завдяки 
цьому театру я отримала 
«загартування» якісним те-
атром.
 Вступати вирішила од-
разу після 9-го класу, і 
вибір зупинила на колед-
жі «Театру і кіно». Це були 
одні з найкращих років моєї 
юності, адже пощастило 
потрапити на акторський 
курс до Віталія Анатолій-
овича Кіно. Він прищепив 
мені професійне ставлен-
ня до роботи і помітив здіб-
ності до написання текстів.
 ■ Як саме педагог це 
помітив?
 — Це сталося на четвер-
тому курсі. Завдання було 
поставити уривок із сучас-
ної п’єси. Я чесно почала 
шукати, але жоден текст 
не зачепив. Вирішила са-
мостійно написати уривок, 
а прізвище автора вигада-
ти. Віталія Анатолійовича 
текст зацікавив, і він поп-
росив скинути йому на мейл 
усю п’єсу. Довелося зізнава-
тися, на що викладач ска-

зав, що мені варто продов-
жувати писати.
 ■ Послухалися поради?
 — Спочатку я ще чини-
ла опір, тому в Університет 
імені Івана Карпенка-Каро-
го прийшла вступати на кі-
норежисера. Але доля роз-
порядилася інакше… Вия-
вилося, що в цей день кон-
сультацій із режисури не 
було, але я побачила відчи-
нені двері у кабінет для дра-
матургів. За столом сидів 
Сергій Миколайович Мар-
ченко, який згодом став 
керівником мого курсу. 
Прочитавши сценарій, він 
запевнив у тому, що в мене 
є шанс вступити. Конкурс 
на режисуру був величез-
ний, тому вирішила не йти. 
Думка, що на драматургії 
можна навчатися заочно і 
ще десь працювати, мене 
тішила. Тож паралельно з 
університетом я виклада-
ла акторську майстерність 
у дитячій школі мистецтв, 
з якої сама починала.
 ■ Які важливі про-
фесійні та особисті на-
вички у вас розвинули 
викладачі?
 — Сергій Марченко го-
ворив, що теорію драматур-
гії можна знайти в підруч-
никах, а все решта — треба 
прислухатися і брати з жит-
тя: слідкувати за людьми, 
слухати діалоги, фіксува-
ти їх. І писати в першу чер-
гу про те, що тебе особисто 
хвилює, розкривати власне 
ставлення до світу. «Жит-
тя — найкращий драма-
тург» — найголовніші сло-
ва, які запам’ятала на його 
лекціях.
 Що стосується Віталія 
Кіно, то він продовжує мене 
навчати і нині. Вже 12 років 
триває наше творче спілку-
вання. Це і спільні проєкти, 
і робота у театрі, і відвіду-
вання разом вистав тощо. У 
нас спільні погляди на жит-
тя. Він добре відчуває і ро-
зуміє мої п’єси, завжди під-
казує, що можна доробити.

Перші п’єси та 
постановки
 ■ Розкажіть про першу 
постановку вашої п’єси.
 — Восени 2015 року 
я брала участь у фести-
валі «Тиждень актуальної 
п’єси» з п’єсою «16+». Це 
історія про старшокласни-
ків: про перше кохання і 
розчарування, про дружбу 
і плани на майбутнє. Тоб-
то про все, що хвилювало 
мене у підлітковому віці. 
Читка була зроблена Єв-
генією Відіщевою як май-
же готова вистава. Тож че-
рез пів року режисерка ви-
пустила прем’єру на сцені 
PostPlay театру. Це був 
вдалий дебют майже всієї 
молодої команди.
 А до фестивалю, влітку 
2015-го, я отримала свою 
першу премію на літера-

турному конкурсі «Коро-
нація слова» за п’єсу «Краї-
на серйозних». За неї одра-
зу взявся Віталій Кіно. Це 
була моя перша п’єса для 
дітей, яку поставили у те-
атрі «Сонечко». На сьогод-
ні у цьому театрі вже йде 
чотири вистави за моїми 
п’єсами, і після каранти-
ну з’явиться п’ята. Все, що 
пишу для дітей, одразу від-
даю туди! Аби зрозуміти, 
чому саме, треба з дитиною 
хоч раз прийти до «Сонеч-
ка» на виставу. Мені здаєть-
ся, його підхід та домашня 
атмосфера сприяють най-
більш вдалому діалогу те-
атру з юним глядачем.
 ■ Як далі розвивали-
ся події?
 — Поліна Кіно, яка за-
кінчувала режисуру теат-
ру в КНУТКіТ, як диплом-
ну виставу поставила мою 
п’єсу «Б’ютіфул лайф». Так 
у Театрі на Михайлівській 
з’явилася вистава «Кефір, 
зефір і кашемір». Це мелод-
рама про чоловіка та жінку, 
які колись були закохані 
одне в одного, але не змогли 
бути разом. І от вони знову 
зустрічаються, та вже у бу-
динку для людей похилого 
віку. Нарешті у них є мож-
ливість знайти відповіді на 
запитання, які хвилювали 
все життя. Певною мірою 
ця історія про страх перед 
змінами, а також про те, 
що відповідальність інколи 
важливіша за почуття зако-
ханості. У театрі на Михай-
лівській ця вистава є хітом, 
адже глядачі вже за місяць 
розкуповують квитки.
 У 2017 році на «Тижні 
актуальної п’єси» була чит-
ка моєї п’єси «Як перетво-
ритися на собаку», після 
прочитання якої її захоті-
ла поставити Лариса Се-
мирозуменко. Ця ж п’єса, 
але трохи допрацьована та 
змінена, під назвою «Соба-
ча будка» отримала першу 
премію на «Коронації сло-
ва». Прем’єру вистави Ла-
риси Семирозуменко під 
назвою «Методи вихован-
ня малих засранців» зігра-
ли літом 2018 року в Театрі 
на Михайлівській.
 ■ Що надихнуло вас на її 
написання?
 — Швидше, це був біль, 
який треба було якось пере-
жити. Адже однією з голо-
вних у цій п’єсі є тема смер-
ті: що близька людина по-
мерла, а ти стільки не вс-
тиг сказати, зробити для 
неї. Ці питання постій-
но крутяться в голові ге-
роїв — трьох братів — піс-
ля раптової смерті їхнього 
батька. Коли я писала цей 
твір, втратила дідуся, тому 
ця історія стала для мене 
особливо болючою. Таким 
чином, у кожному моно-
лозі — мій особистий щем. 
Ще багато у п’єсі роздумів 
на тему сімейних стосун-

ків.
 Загалом, мої твори — 
це накопичення особис-
тих переживань, прожи-
тих у вигаданих історіях. 
Я створюю героїв, які до-
помагають мені подиви-
тися на ситуацію з різних 
боків та знайти відповідь 
на запитання, що хвилю-
ють. І я вірю, що, розва-
жаючи, можна говорити 
на важливі теми. Однак 
важливим є почуттям гу-
мору самого автора, щоб 
жарти були не пласкими, а 
мали певну інтелектуаль-
ну основу, відповідні межі 
і такт. Я б хотіла, щоб мої 
п’єси викликали у публі-
ки сміх не через те, що її 
«лоскочуть», а через те, 
що глядачі впізнають себе 
чи знайому їм ситуацію зі 
сторони.

«Золоті ворота» і «Актор»
 ■ Як склалася співпра-
ця з театром «Золоті воро-
та»?
 — Спершу я познайо-
милася з драматургом Пав-
лом Ар’є. Нас обох запроси-
ла до важливого соціально-
го проєкту Class Act Натал-
ка Ворожбит, яку поважаю 
за громадянську позицію, 
професіоналізм і талант. 
Ми з Павлом були на проєк-
ті кураторами-драматурга-
ми, котрі допомагали дітям-
учасникам зі сходу та захо-
ду України писати п’єси. 
Під час Class Act стали дру-
зями, почали тісно спілку-
ватися, і коли він зі Стасом 
Жирковим почав працюва-
ти над виставою «Отелло/
Україна/Facebook», запро-
понував долучитися.
 У виставі немає звич-
ної для глядача сюжетної 
лінії — це, скоріше, колаж 
із монологів і діалогів. І ав-
торами цієї вистави можуть 
вважати себе всі причетні: 
якісь уривки вигадав режи-
сер, щось привнесли акто-
ри, дещо написали я і Пав-
ло. А ще багато докумен-
талістики… Порушують-
ся серйозні актуальні теми, 
але при цьому глядач май-
же всю виставу нестримно 
сміється. Цією виставою 
театр ніби влаштовує гля-
дачеві контрастний душ.
 ■ А як доля занесла вас 
до театру «Актор»?
 — Наскільки знаю, 
Стас Жирков порадив мене 
керівнику «Актора», за що 
я йому вдячна. Адже нечас-
то шукають драматургів в 
інтернеті, а от поради ко-
лег дають більше гарантій, 
що тобі запропонують спів-
працю. Слава Жила спер-
шу запросив на перегляд 
вистави «Сім розгніваних 
джентльменів», поставле-
ну за п’єсою «Тестостерон», 
а потім запропонував напи-
сати їй жіночу «відповідь». 
Ідея мені сподобалась. Під 
час написання п’єси я вив-

чала, як на жінок впли-
вають гормони та як були 
сформовані інстинкти, ну і, 
звичайно, порівнювала все 
це з власним досвідом. Від-
крила для себе багато ціка-
вих речей, які, як на мене, 
має знати кожен, аби ро-
зуміти природу своїх вчин-
ків. Так з’явилася моя нова 
п’єса «Естроген».
 ■ Хто взявся за поста-
новку «Естрогену»?
 — Заслужений діяч 
мистецтв України В’ячеслав 
Жила. Наша співпраця з 
ним добре склалася. Він про-
понував у п’єсі щось дописа-
ти і змінити, дещо — при-
брати. Допоміг розібратися з 
жанром комедії характерів, 
з яким я зіткнулася вперше. 
Вистава була вже готова, але 
за день до прем’єри запрова-
дили карантин. Отже, як 
тільки театрам дозволять 
знову працювати, чекаємо 
на прем’єру.
 ■ А вистава «Дон Жуан. 
Коктейль», прем’єра якої 
відбулася на початку весни, 
також комедія?
 — Так, але «Дон 
Жуан…» все ж таки не пов-
ністю мій текст. Я почала 
вже писати «Естроген», 
а Слава Жила звернувся 
ще з однією пропозицією: 
створити мікс із творів про 
Дон Жуана. Тож ми взяли 
уривки з творів Дона Ніг-
ро, Мольєра, Пушкіна і 
Лесі Українки. У процесі 
постановки режисер Мак-
сим Голенко багато чого 
сам змінив і перекроїв у 
тексті. Також додалося чи-
мало акторської імпровіза-
ції. Тому ця вистава стала 
таким собі експериментом 
і цікавим досвідом для всіх 
її творців.

Кроки вперед
 ■ Чи є театри, які нині 
працюють із вашими тек-
стами?
 — Коломийський театр 
імені Івана Озаркевича взяв 
до роботи «Собачу будку». 
В’ячеслав Жила планує ста-
вити «Естроген» ще й у Тер-
нополі. А «Український те-
атр Фінляндії» під керів-
ництвом Ігоря Фрея ста-
вить п’єсу «Б’ютіфул лайф» 
у Гельсінкі.
 У Театрі на Михайлівсь-
кій Віталій Кіно розпочав 
постановку п’єси «Люди 
Forbes». Зараз ми на репети-
ціях допрацьовуємо текст, і 
мені це подобається. Драма-

тургу інколи важливо почу-
ти, як звучить текст не лише 
в його голові, а й зі сцени та 
до прем’єри. Але не всі ре-
жисери, на жаль, бажають 
співпрацювати з автором: 
самі переробляють текст, як 
їм зручно. Тож драматурги 
деколи на прем’єрах хапа-
ються за голову від побаче-
ного. Адже розуміють, що 
могли допомогти, але ніхто 
не покликав. Хочеться, щоб 
режисери більше довіряли 
авторам і залучали їх до про-
цесу постановки.
 ■ Який головний меседж 
п’єси «Люди Forbes»?
 — Хоч я подаю цю іс-
торію як авантюрну ко-
медію, меседж вона має важ-
ливий і актуальний… Це та-
кий собі «стьоб» над фінан-
совими пірамідами, у які 
часто потрапляють навіть 
цілком адекватні люди. Ос-
танні роки стали популяр-
ними різні семінари на тему 
особистісного росту та «як 
стати мільйонером за тиж-
день». Що цікаво — їх часто 
проводять люди, які нічого 
не досягли і не знають, як по-
іншому, окрім цих занять, 
заробляти гроші. Отже, ге-
рої моєї п’єси — учасники 
одного з таких семінарів, які 
трохи заплуталися у житті і 
не знають, що їм насправді 
потрібно. Це твір про пошу-
ки свого істинного «я»  є пев-
ним застереженням щодо 
різних афер.
 ■ Чи затребувана нині 
професія театрального 
драматурга?
 — Мені здається, доціль-
но, коли у театрі є свій дра-
матург. Театр має ставити 
різні тексти — і сучасні, і 
класику, але при ньому має 
бути автор, котрий допомо-
же їх грамотно підкоригува-
ти. А щоб створювати спіль-
но п’єсу на тему, яка, як ка-
жуть, «болить» тут і зараз, у 
драматурга і режисера ма-
ють збігатися життєві цін-
ності та світогляд.
 ■ Про що мрієте?
 — Стати професіоналом 
своєї справи і пишатися 
усім, що створюю. В ідеалі, 
заробляти гідні гроші улюб-
леним ділом, не відволіка-
ючись на підробітки. А ще 
хочу писати якісні сценарії 
для українського кіно та 
серіалів на кшталт тих, що 
знімає компанія Netflix. 
Мрію про світове визнання 
саме як український автор. 
І це для мене важливо! ■

ЧАС «Т»

Марина Смілянець: П’єси — це 
накопичення особистих переживань, 
прожитих у вигаданих історіях
Драматургиня — про «Коронацію слова», співпрацю з Павлом Ар’є та 
Наталкою Ворожбит і педагога Віталія Кіно

■
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Євген КАРЕЛЬСЬКИЙ 

 Ризикну розпочати з... калам-
буру. Отже, українським майс-
трам волана потрапити на Олімпіа-
ду не складно. А — дуже складно. 
Цей вид спорту не пропонує пере-
пусток за підсумками чемпіонатів 
— світового чи континентальних. 
Лише через загальний рейтинг, 
накопичення якого — справа дов-
га, а розцінки на залік неабияк за-
лежать від рангу того чи іншого 
змагання, визначеного умовно лі-
цензійним.
 Щодо минулих Ігор-2016, то 
ми делегували туди по єдиному 
учаснику в жіночій та чоловічій 
одиночних номінаціях. Причому 
Марія Улітіна з Дніпра виграла 
підгрупу, подолавши суперниць 
з Індії та Бразилії (перша, Сайна 
Нехвал, належала свого часу до 
еліти, тоді як друга —  Кароліна 
де Олівейра Вісенте — медаліс-
тка Пан-Американських ігор-
2015 у двох розрядах). А те, що в 
поєдинку 1/8 фіналу Улітіна пос-
тупилася спортсменці з Таїланду, 
чиє прізвище розтягнулося б за 
межі газетного рядка, то ця краї-
на належить до світового «Топ» у 
бадмінтоні.
 У свою чергу, харків’янин 
Артем Почтарьов спробував «за-
чепити» Джейкоба Мальєкала з 
ПАР (18:21, 19:21), ну а ліде-
ру групи — корейцю — програв 
майже без варіантів. Зазначи-
мо, що далі боротьбу за олімпій-
ською сіткою продовжували ви-
нятково перші в міні-табличках. 
В інших розрядах наші земляки 
не відібралися до Ріо.
 Упродовж міжолімпійсько-
го чотириріччя найсвіжішим був 
ЧС-2019 у швейцарському Ба-
зелі. Там Почтарьов відчув «при-
нади» тайців уже в другому раун-
ді, хоча перед цим обіграв досвід-
ченого австрійця Луку Врабера 
— 18:21, 21:15. 21:16. «Кривдни-
ком» же Артема виявився май-
бутній бронзовий призер — спро-
бую уникнути похибок — Канта-
пхон Вангчароен. 
 Двічі випробувала сили на 
тому мундіалі харків’янка Єли-
завета Жарка. У жіночій парі із 
землячкою Мариною Ільїнською 
дісталася другого кола, однак ін-
донезійський дует, один із най-
крутіших в Азії, виявився їм не 
до снаги. Ще більшої міри це сто-
сується опонентів Жаркої та Ва-
лерія Атращенкова в «міксті», 

адже Глорія Віджайя та Хафіз 
Файзал мало того, що були сіяні 
під десятим номером, так є чин-
ними володарями «бронзи» на 
Кубку Судірмана, себто чемпіо-
наті світу в змішаній категорії. 
Проте на старті Єлизавета з Ва-
лерієм дали прикурити Ізабель 
Жонг та Меттью Фогарті (США), 
не випустивши їх із десяти очок у 
партіях. 
 За всіх цих начебто непере-
конливих показників ми зали-
шаємося авторитетною в бад-
мінтоні державою. Свідченням 
цього є чемпіонат Європи-2020, 
який нинішньої весни міг, якби 
не епідемічна загроза, прийняти 
київський Палац спорту. Влас-
не, він і залишається за столи-
цею України, з перенесенням на 
рік. А це, погодьтеся, доказ пар-
тнерської надійності.
 Хотілося, щоб такий же оп-
тимізм, у сенсі завдань збірної 
України, висловив і співрозмов-
ник — її головний тренер Вла-
дислав Дружченко. На секундоч-
ку, учасник трьох Олімпіад, який 
двадцять років тому обіймав 15-
ту позицію в світовому рейтингу 
(для нашої сильної статі — понині 
рекорд), перемагав у низці міжна-
родних «оупенів».
 ■ Хто на момент призупинен-
ня кваліфікації до Токіо, був се-
ред українських гравців найближ-
чим до мети, і якими можливос-
тями ваші підопічні володіють у 
наступних відбірних перегонах?
 — Слід зауважити про жорс-
тку квоту на Іграх — по 38 чо-
ловіків та жінок у «одиночках». 
Отже, станом на березень поруч 
з отим рубежем стоїть 26-річний 
Артем Почтарьов, підопічний 
Геннадія Махновського. За світо-
вою класифікацією, він у районі 
80-го місця (звісно, за численни-
ми групами китайців, малайзій-
ців, німців, данців тощо, вакансії 
пересуваються нижче за реєст-
ром. — Авт.), за олімпійською — 
приблизно 36-37-й. Нашою дру-
гою ракеткою є 19-річний Дани-
ло Боснюк, якого ми ведемо бри-
гадою на базі дніпровського СК 
«Метеор» — багаторазовий чем-
піон СРСР Микола Пешехонов, 
Михайло Мізін та я. Як ремарка 
— Боснюк і Почтарьов починали 
в Лисичанську, з тренером Ана-
толієм Кондратюком. Серед жі-
ночої когорти вирізняються 28-
річна Марія Улітіна, котра пере-
буває в олімпійському діапазоні 

на 41-42-й сходинці. Тренує її 
збірниця колишнього СРСР Вік-
торія Семенюта. Біля кордону за-
гальної «сотні» — Наталія Вой-
цех, учениця Мізіна й практично 
ровесниця Улітіної. Варто враху-
вати, що лише за умови входжен-
ня «в 16» країна може сподівати-
ся відрядити й другого бадмін-
тоніста або для тих, хто у чільній 
вісімці — другий тандем. Відвер-
то кажучи, в парних розрядах ми 
варіантів не спостерігаємо, ос-
кільки треба потрапляти до кра-
щих 15 за рейтингом BWF.
 Майбутня фаза відбору на 
Олімпіаду, вже «після каранти-
ну», — розвиває думку «коуч» 
збірної, — передбачає турніри пер-
ших 17 тижнів 2021 року. Лише 
там реально зібрати очки й поліп-
шити місце в купі інших претен-
дентів. Причому дріб ниць бути не 
може. Приміром, на торішніх Єв-
ропейських іграх у Мінську Поч-
тарьов виграв один із трьох групо-
вих матчів — у чеха Мілана Луді-
ка, але ця перемога надала конк-
ретних очок.
 ■ Назвіть, будь ласка, базо-
вий список команди — тих, хто 
спроможний підвищувати рей-
тинг, адже їх зрештою не двоє-
троє?
 — У прекрасної статі це також 
харків’янки — Єлизавета Жар-
ка, якій ось-ось виповниться 28, 
та 21-річна Марина Ільїнська. Їх-
ній особистий тренер — Михай-

ло Стерін. Плюс фактично юніор-
ки 2001 р. н. Валерія Рудакова 
та Анастасія Прозорова, з якими 
працюють Геннадій Махновсь-
кий та Наталія Головкіна. Щодо 
чоловіків, то це вихованці цих же 
харківських фахівців — 35-річ-
ний аксакал збірної Валерій Атра-
щенков, 28-річний Геннадій На-
таров, з молодої плеяди Гліб Бе-
кетов та Михайло Махновський. 
Сподіваюся, що скаже своє слово 
й мій 22-річний син Іван. Звичай-
но, успіхи на юнацьких та дорос-
лих змаганнях — це не синоніми, 
однак європейська «бронза» Бос-
нюка та Ільїнської 2016-го та оди-
ночне «срібло» Марини наступно-
го року, як і третє командне місце 
торік у розряді U-17, — це також 
помітні здобутки.
 ■ Гаразд, Владиславе Георгій-
овичу, але в чому слід надолужи-
ти, щоби кинути рукавичку но-
ровливим грандам?
 — Знаєте, ваше питання на-
стільки глобальне... Якщо стис-
ло, то, напевно, по-інакшому тре-
нуватися. Втім тут занурюємося 
в хащі методики. А вимоги пос-
лаблювати не логічно, навпаки! 
Адже, як на мене, виступ на ба-
зельському ЧС-2019 невдалий. 
З іншого боку, зовсім недавно, 
на лютневій командній «Європі» 
у Франції, наші хлопці обіграли 
«стінка на стінку» фіннів, сло-
венців, норвежців, португаль-
ців. І хоча поступилися в чверть-

фіналі господарям, але п’яте міс-
це — дуже престижне. Розуміння 
ситуації є, отже, треба плідно ви-
користати паузу в календарі.
 На завершення поцікавився 
в генерального секретаря Феде-
рації бадмінтону України Арте-
ма Стасюка, що треба підкори-
гувати на шляху до, тепер уже, 
Євро-2021?
 — Цей проєкт триває вже по-
над два роки від конгресу Євро-
пейської конфедерації бадмінто-
ну, який проголосував за канди-
датуру Києва. Й коли президент 
BЕС Петер Тарцала зі Словач-
чини нині заявив, що вдячний 
українській федерації на чолі з 
Олексієм Дніпровим за наполег-
ливість і відповідальність органі-
зувати якнайкраще цей чемпіо-
нат, то в цьому жодного перебіль-
шення. Величезний обсяг підго-
товчої роботи вже було подужано, 
а тепер з дещо оновленим складом 
Оргкомітету, ці заходи тривати-
муть за підтримки влади. Поряд 
з Палацом спорту, буде задіяний 
для тренувань учасників Вели-
кий ігровий зал НУФВСУ. Отже, 
запрошуємо й чекатимемо делега-
ції із 42 країн, і жодних сумнівів, 
що приїдуть вони оптимальними 
складами. Саме київське Євро з 
27 квітня по 2 травня наступного 
року стане завершальним етапом 
боротьби бадмінтоністів нашого 
континенту за олімпійські ліцен-
зії Токіо. ■

Григорій ХАТА

 Черговий етап послаблення каран-
тинних обмежень, який запровадив уряд 
з 10 червня, передбачає дозвіл на прове-
дення в Україні культурно-масових за-
ходів. Анонсуючи цю подію, заступник 
міністра охорони здоров’я, головний де-
ржавний санітарний лікар Віктор Ляш-
ко не виключив, що найближчим часом 
Міністерство охорони здоров’я також 
дозволить і відвідування футбольних 
матчів.
 «Порожні трибуни під час поєдин-
ків прем’єр-ліги — це дуже сумно, адже 
вболівальники є душею футболу», — 
говорив після рестарту ЧУ президент 
УАФ Андрій Павелко. По суті, велика 
гра без глядачів — це як солодка стра-
ва без цукру. Футболісти ж скаржать-
ся, що офіційний матч на порожньому 
стадіоні за емоціями не відрізняється 
від товариського поєдинку. Тому у віт-

чизняному футбольному господарстві 
й намагаються усіма силами пришвид-
шити процес допуску уболівальників на 
вітчизняні арени. «Наша наступна після 
відновлення в Україні футбольного жит-
тя мета — можливість проведення мат-
чів з уболівальниками на стадіонах», — 
анонсував Андрій Павелко.
 Головний державний санітарний лі-
кар України не приховує, що є великим 
шанувальником гри номер один, тому 

теж зацікавлений у відкритті стадіонів 
для глядачів. Водночас він зауважує, що 
ані в Німеччині, де з 16 травня понови-
лася бундесліга, ані в Італії чи Іспанії, де 
найближчими днями знову розпочнуть-
ся футбольні баталії, присутність гляда-
чів на трибунах не передбачена.
 Водночас Віктор Ляшко наводить 
приклад Угорщини, де вже кілька тиж-
нів грають у футбол з глядачами на три-
бунах, а також Польщі, в якій з 19 чер-

вня планують відкрити стадіони для 
шанувальників футбольних баталій. За 
словами чиновника, у питаннях виходу 
з коронавірусного карантину Україна 
більшою мірою орієнтується на сусідню 
Польщу. А там вирішили, що безпечною 
санітарно-епідеміологічною нормою під 
час футбольних матчів буде присутність 
на арені не більше 25% глядачів від за-
гальної її місткості. При цьому в Угор-
щині задля соціального дистанціювання 
на стадіонах уболівальників розсаджу-
ють на відстані чотирьох порожніх крі-
сел одне від одного. Тож є надія, що й в 
Україні найближчим часом глядачі по-
вернуться на трибуни стадіонів. Як свід-
чить голова спостережної ради першолі-
гового «Металіста-1925» Сергій Сторо-
женко, котрий свого часу, нагадаємо, 
обіймав посаду віце-президента ФФУ, 
незабаром Кабінет Міністрів України 
ухвалить рішення про можливість пе-
ребування глядачів на трибунах. ■

ФУТБОЛ

Бальзам для душі
В українському уряді розглядають можливість допуску 
вболівальників на футбольні матчі

■

Головна постать нашого чоловічого бадмінтону — Артем Почтарьов.
Фото з сайта fbubadminton.org.ua.

❙
❙

БАДМІНТОН

Приборкання норовливого воланчика
Збірна України сподівається здобути 
олімпійські ліцензії у двох розрядах

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Гороскоп сказав, що сьогодні 
мені треба випити. Хто я така, щоб 
сперечатися з зірками?

* * *
 — Фімо, мій поїхав на дачу на 
два дні. Ой, вибачте, здається, я по-
милилася номером.
 — Нічого страшного, таки дик-
туйте адресу.

* * *
 Напис на картонці в переході:
 — Люди добрі! Тиждень тому 
від мене пішла дружина, а готувати я 
не вмію. Дуже хочеться їсти. Жінки, 

хто скільки зможе, поживіть у мене.

* * *
 — Шановний, що питимете?
 — А шо наллєте?
 — У вас таки чудовий смак.

* * *
 Як говорила тітка Циля:
 — Неважливо, хто в домі голо-
вний. Важливо, хто в домі теща.

* * *
 У кабінеті лікаря ...
 — Я прийшов подякувати вам.
 — Заходьте, але не пригадаю: 
ви пацієнт чи спадкоємець?

Коротше, Скліфосовський
Маєток видатного хірурга ганебно занепадає. І нікого це не обходить

По горизонталі:
 1. Сіддгартха Ґаутама, заснов-
ник однієї з трьох світових релігій. 
4. Рух судна без вітрил та стерна, 
волею вітру та течій. 9. Перша ак-
тивна політична партія в Цент-
рально-Східній Україні, заснова-
на 11 лютого 1900-го в Харкові. 
10. Те, про що мріють люди у ве-
лику спеку. 11. Народний співець 
у народів Кавказу. 13. Подразник. 
14. Католицький єпископ. 15. Роз-
мовна назва куфії, популярної на 
Сході чоловічої хустки, пов’язана 
з колишнім лідером Палестинської 
Автономії. 19. Транспортний засіб, 
який дуже полюбляє Кіану Рівз. 
23. Повна нісенітниця. 24. Дав-
ньогрецьке місто-держава, де ви-
ховувався Едіп після того, як його 
знайшов цар Поліб. 26. Легкозай-
миста річ, що загоралася від іскри 
кресала і розпалювала вогонь. 27. 
Місце бою боксерів. 28. Герой по-
еми Котляревського «Енеїда», 
побратим Евріала. 29. Позивний 
начальника радянської розвідки, 
якому Штірліц відправляв інфор-
мацію. 30. Зброєносець козака.
По вертикалі:
 2. Вигаданий Томасом Мором 
острів, що став символом нездій-
сненних бажань. 3. Предмет, за-
мість якого Персей використав 
свій щит, що дозволило йому 
вбити Медузу Горгону. 5. Вели-
косвітський прийом, звана вечір-

ка. 6. Легкий швидкохідний війсь-
ковий корабель, що мав вітрила і 
весла. 7. Лідер відомого повстан-
ня рабів у Стародавньому Римі. 
8. Львівський футбольний клуб. 
12. Дворянський титул. 16. Аме-
риканське місто, яке у 1996 році 
приймало літні Олімпійські ігри. 
17. Третейський суд. 18. Чолові-
чий салонний піджак, призначе-
ний для курців. 20. Знаменита 
католицька монахиня, яка опікува-
лася бідними та хворими у Каль-
кутті. 21. Дрібна розмінна моне-
та в США, Канаді, Голландії, Данії 
тощо. 22. Знаменита французька 
актриса кінця ХІХ — початку ХХ 
століття. 25. Чоловічий концерт-
ний піджак із довгими фалдами 
ззаду. ■

Кросворд №48
від 5—6 червня

Дара ГАВАРРА

 У свої 38 років американська темно-
шкіра виконавиця у стилі ритм-енд-блюз 
Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, більш відо-
ма як просто Бейонсе, досягла неймовірних 
висот, адже за її плечима і зйомки у понад 
десяти фільмах (навіть номінація на «Зо-
лотий глобус», що для непрофесійної акт-
риси — значне досягнення), і сім сольних 
альбомів, і лінійка одягу власного бренду. 
Не забуваймо, що співачка ще й мама трьох 
дітей, а також любляча дружина. Правда, 
чоловік — також творча особистість, ре-
пер-мільярдер Джей-Зі, — розуміє і під-
тримує дружину в усіх її починаннях, тож у 
неї надійні тили. Зрештою, чому б не під-
тримувати, адже ці починання приносять 
чималий зиск.
 Так, днями стало відомо, що Бейон-

се готується під-
писати контракт 
із всесвітньо відо-
мою студією «Діс-
ней» на рекордну суму — 100 
мільйонів доларів. Співачка 
вже успішно стартувала на цій 
кіностудії, озвучивши в мультику 
«Король лев» левицю Налу і запи-
савши до нього саундтрек, тож по-
дальше співробітництво дасть хо-
роші результати для обох сторін, 
вважають на студії. 
 Планується, що Бейонсе 
візьме участь ще у трьох проєк-
тах «Діснея», одним із яких буде 
продовження фільму «Чорна панте-
ра», що планується до виходу в 2021 
році. Що ж, така співпраця дійсно 
продуктивна і у фінансовому, і у твор-

чому плані. Правда, не 
завжди залучення зірок 

дає позитивний резуль-
тат, адже озвучка персо-
нажів документального 

фільму «Слон» цієї ж 
студії герцогинею 

Сассекською, 
більш відо-

мою як Ме-
ган Маркл, 
виклика-
ла досить 
к р и т и ч -
ні заува-
ження у 
професіо-

налів. ■

з 15 до 21 червня
 Овен (21.03—20.04). У декого з вас бу-

дуть справи, пов’язані з бізнесом, переїздом 
або придбанням нерухомості. Близькi люди 
потребують матерiальної допомоги, тож дове-
деться витратитися.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Довіряйте iнтуїцiї 
та чиніть так, як вважаєте за потрібне. Тоді ви змо-
жете домогтися успіху в усіх ваших починаннях. 
Ближче до вихiдних чекайте важливi новини.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 16. 

 Близнюки (22.05—21.06). Не втрачай-
те можливостей, хто знає, коли вони будуть на-
ступного разу. Не сумнівайтеся та дійте — не-
хай це буде вашим девізом назавжди.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень принесе чу-
дові нові переживання в коханнi та дружбi. Од-
нак вірність не буде основною рисою впродовж 
цього періоду. Попереду новi знайомства.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Лев (24.07—23.08). Стосунки з коха-
ною людиною чекають серйознi випробуван-
ня. Можливо, вам варто обмежити себе і не 
гнатися за примарними мріями?
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Діва (24.08—23.09). Доведеться по-
працювати, щоб стабілізувати ситуацію. На-
магайтеся більше часу проводити разом зі 
своєю другою половиною, ведіть світське 
життя.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви само-
тні, то зараз несприятливий період для нових 
романів. Як побудувати своє особисте життя, 
вам підкаже серце. Не дозволяйте стороннім 
людям втручатися в особисте життя.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Скорпіон (24.10—22.11). Радимо утри-
матися від необдуманих обіцянок. Ваша обач-
ність допоможе захистити вас від неприємних 
любовних переживань.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Стрілець (23.11—21.12). Тиждень при-
несе нові можливості для професійного і 
кар’єрного зростання. Можливо, варто зміни-
ти роботу. На вас чекає багато ділових пропо-
зицій.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Козеріг (22.12—20.01). Не бійтеся по-
милитися з вибором і довіртеся своїй інтуїції 
— вона вас не підведе. У будь-якому випадку 
знайте, фортуна — на вашому боцi.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Водолій (21.01—19.02). Вашій 
кар’єрі нічого не загрожує. Хоча будьте го-
тові, що непередбачені події можуть змі-
нити звичний хід подій. Зберігайте спокій 
і впевненість.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Риби (20.02—20.03). На вас чекає ве-
ликий успiх, ризикуйте і втілюйте в життя 
будь-які свої проєкти. Несподiвано можуть 
виникнути конфлiкти з колегами по роботі.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

Бейонсе.❙

ЗОРЯНИЙ ОЛІМП

Співачка, акторка, 
модельєр і просто 
красуня
Бейонсе підкорює ще одну 
вершину — фінансову

■

13—14 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза, подекуди град. 
Вiтер півнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +19...+21, удень 
+30...+32. Пiслязавтра вночi +15...+17, удень +24...+26.

Миргород: короткочасний дощ, гроза. Уночi +17...+19, 
удень +30...+32. Вінниця: короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+15...+17, удень +29...+31. Одеса: короткочасний дощ, гро-
за. Уночi +16...+18, удень +22...+24.

11 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-25 градусів, у Дніпрі біля Києва — 18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарність, короткочасний дощ, 
гроза. Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Мор-
шин: уночi +14...+16, удень +23...+25.
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