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Ситуація на 

Донбасі знову 

загострилася

У Будапешті затонув 

прогулянковий катер, 

загинули туристи

стор. 13» стор. 3»стор. 2»

«А зараз я вам скажу!»
Фото УНІАН.

❙
❙

«Русалка» потягнула на дно 

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 7

Троянди замість 
латексу і фольги

Три міністри звернулися 

до випускників 

із закликом не засмічувати 

планету

Він загинув у бою...

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,683 грн 

1 € = 29,767 грн

1 рос. руб. = 0,411 грн

«Якщо плакати, 
то з радостi»
Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду Володимира Гройсмана 
і залишила його на посаді прем’єр-міністра
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«Ти можеш вціліти на війні, але, повертаючись сюди, вона, 
повторюю, не відпускає тебе. І ми маємо зараз дуже багато 
проблем психологічних, суїцидів».

Олександр Терещенко
ветеран АТО, 

заступник міністра у справах ветеранів України 

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
скоротилися міжнародні резерви України, за-
явив голова Нацбанку України Яків Смолій.

До 19,3 млрд.
метрів
кубічних газу 
Росія незакон-

но видобула з українських родовищ у Чорному 
морі, заявила гендиректорка «Чорноморнафто-
газу» Світлана Нєжнова.

тонн
гуманітарної допомо-
ги відправило на Дон-

бас Швейцарське агентство розвитку 
й співробітництва, повідомили у Де-
ржприкордонслужбі України.

військовиків 
ЗСУ
взяли участь 

у міжнародних операціях за роки 
незалежності, повідомили у Міністерстві 
оборони України.

об’єктів
малої приватизації за-
планував продати уряд 

цьогоріч, повідомили у Фонді державно-
го майна України.

9,2 млрд. 45 тис. 829420
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АРТЕФАКТИ

Долучили 
«Ермітаж»
Росія продовжує розкрадати 
кримські цінності
Тетяна МІЩЕНКО

 Понад мільйон кримських артефактів видобули російські археоло-
ги лише у період будівництва транспортного переходу через Керченську 
протоку. Про це  повідомив заступник міністра з питань тимчасово оку-
пованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Юсуф Куркчі.
 Заступник міністра підкреслив, що для створення «легальних» 
підстав для проведення розкопок у Криму російська влада встановила 
«академічні контакти кримських об’єктів iз профільними державни-
ми установами культури», в тому числі з державною установою «Ер-
мітаж».
 Розкопки також було проведено в рамках реалізації інших інфра-
структурних проектів: будівництва магістрального газопроводу; будів-
ництва енергомоста та так званої траси «Таврида».
 «Терміни реалізації археологічних розкопок були обмежені терміна-
ми робіт проектів», — цитує уточнення Юсуфа Куркчі агентство «Укрін-
форм». Посадовець додав, що для збереження об’єктів культурної спад-
щини на території окупованого Криму необхідний моніторинг спеціаль-
ної місії ЮНЕСКО і оперативне реагування щодо всіх фактів порушень з 
боку Росії. ■

■

СУД ТА ДІЛО

Кооперативні 
схеми 
Вп’яте перенесли слухання 
у справі про недоотримання 
бюджетом Харкова щонайменше 
220 мільйонів гривень
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Дзержинський районний суд Харкова вкотре переніс підготовче за-
сідання по справі, яка з подачі Генеральної прокуратури отримала на-
зву «кооперативні схеми». У ній фігурують теперішній народний депу-
тат Михайло Добкін та кілька чиновників міськвиконкому, що підозрю-
ються у безкоштовній передачі 78 гектарів землі наближеним до них фір-
мам. У результаті бюджет міста не отримав щонайменше 220 мільйонів 
гривень. 
 До Дзержинського райсуду ця справа потрапила півроку тому, але її 
розгляд з різних організаційних причин щоразу переноситься на інший 
день. Скажімо, останнє засідання не розпочалося через неявку екс-за-
ступниці міського голови Тетяни Овіннікової, яка, за інформацією судді, 
«в даний момент лікується за межами України». Її зобов’язали надати в 
якості виправдального доказу не лише квитки на літак, а й відповідні ме-
дичні документи. 
 Нову дату засідання поки що не призначили. Можливо, воно відбу-
деться вже після парламентських виборів, оскільки саме таке клопотан-
ня подав Михайло Добкін. До речі, 22 березня, коли розгляд справи не 
почався через неявку представника Генпрокуратури та двох підозрюва-
них, народний депутат просив продовжити процес після президентської 
виборчої кампанії. Загалом початок розгляду «кооперативних схем» за 
останні півроку відкладався з різних причин п’ять разів поспіль. 
 Як «УМ» уже повідомляла, слідчі Генпрокуратури почали розсліду-
вання земельних оборудок харківських високопосадовців восени 2016 
року. Саме тоді були проведені обшуки в міськраді та в готелі «Націо-
наль», де проживає теперішній мер Геннадій Кернес. 
 За словами Юрія Луценка, обшуки були пов’язані з кримінальною 
справою щодо організації схеми з розкрадання 654 гектарів землі в Хар-
кові на суму 4 мільярди гривень. Одним із фігурантів справи став Михай-
ло Добкін, на арешт якого дала згоду Верховна Рада. У липні 2017 року 
Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утри-
мання під вартою з правом на заставу в сумі 50 мільйонів гривень. Піс-
ля внесення коштів нардепа звільнили з-під варти. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 «Скажу як військовий: повер-
нутися з війни — це ще не все. Вій-
на не відпускає, і це має дуже жах-
ливі наслідки. Ти можеш вціліти 
на війні, але, повертаючись сюди, 
вона, повторюю, не відпускає тебе. 
І ми маємо зараз дуже багато про-
блем психологічних, суїцидів», — 
сказав заступник міністра у спра-
вах ветеранів України Олександр 
Терещенко під час «круглого сто-
лу» в Києві. Він додав, що, за дани-
ми міжнародних організацій, біль-
ше солдатів iдуть iз життя, ніж ги-
нуть.
 В Україні донині не існує реєс-
тру ветеранів війн. Його створення 
буде одним iз перших завдань вете-
ранської інституції.
 Нині, за словами Олександра 
Терещенка, у країні вже близько 
400 тисяч учасників бойових дій 
на сході України. Близько 80 ти-
сяч українських ветеранів не сто-
ять на обліку в жодному закладі, i 
з цих причин про них невідомо ні-
чого, зокрема, чи отримують вони 
хоч якусь медичну допомогу.

 «Вони звільняються і фактично 
розчиняються в цьому житті... Це є 
величезною проблемою. Створення 
єдиного електронного реєстру дасть 
нам можливість робити вибірки та 
слідкувати за тим, щоб кожен ветеран 
отримав достойний соціальний пакет. 
Це дуже фінансово затратна стаття, 
але ми це зробимо обов’язково», — 
сказав Олександр Терещенко.
 Ще одна вражаюча цифра: 
внаслідок війни на Донбасі отри-
мали інвалідність до 60 тисяч лю-
дей. Понад 250 iз них — це чолові-
ки та жінки, які пережили ампута-
цію. «Це такі самі, як я», — сказав 

Олександр Терещенко, який був на 
війні під час подій у Донецькому 
аеропорту та втратив обидві руки.
 Нагадаємо, за даними Моніто-
рингової місії ООН, у результаті 
зброй ного конфлікту на сході Ук-
раїни з квітня 2014 року до кін-
ця 2018 року загинули від 12 800 
до 13 000 людей. Приблизно 3300 
загиблих на Донбасі були цивіль-
ними особами, 4000 — військово-
службовцями української армії, 
а 5500 — підтримуваними Росією 
озброєними бо йовиками. Ще від 27 
тисяч до 30 тисяч осіб отримали під 
час конфлікту поранення. ■

ВІДЛУННЯ

Більше солдатів iдуть 
iз життя, ніж гинуть
До 60 тисяч людей отримали інвалідність 
внаслідок війни на Донбасі

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Командування 54-ї брига-
ди повідомило, що тіло зник-
лого під час бою 27 травня сол-
дата Степанченка Б. М. знайде-
но. Пошуки два дні вели моні-
торингова місія ОБСЄ та група 
«Евакуація 200». У складі гру-
пи саперів у районі Попасної 
солдат виконував бойове за-
вдання, перевіряв мінно-виб-
ухові загородження перед пе-
реднім краєм оборони одного з 
механізованих підрозділів бри-
гади та потрапив у засідку ДРГ 
противника.
 Тіло солдата Степанченка 
евакуйовано на тимчасово оку-
повану територію. Передача тіла 
представникам ЗС України пла-
нується 31 травня на контроль-
но-пропускному пункті в’їзду-
виїзду «Щастя» на лінії розме-
жування.
 Загалом ситуація на фрон-
ті знов загострилася. Ворог за-
стосовує заборонені Мінськими 
угодами артилерійські системи 
калібрів 152 і 122 мм та міно-
метів калібрів 120 і 82 мм. Во-
рог також обстрілював наших 
захисників з озброєння бойо-
вих машин піхоти, протитанко-
вих ракетних комплексів, зеніт-
них установок, гранатометів різ-
них систем, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї.
 На Донецькому напрямку 
під обстрілами були села Водя-
не, Піски, Чермалик, Новоселівка 
друга, Новотроїцьке, Гнутове, Та-
лаківка. Традиційно гаряче було 
в районі Авдіївки та Мар’їнки.

 За даними української сто-
рони, спільного центру з контро-
лю та координації питань припи-
нення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін, окупацій-
ні війська вкотре цинічно пору-
шили домовленості про збере-
ження інфраструктури Донбасу. 
Відповідно до заявки відприєм-
ства «Донбастрансгаз» щодо об-
стеження та ремонту обладнання 
газорозподільчої станції, Збройні 
сили України та представники ко-
манди Спеціальної моніторинго-
вої місії ОБСЄ iз взаємодії надали 
взаємні додаткові гарантії безпе-
ки щодо дотримання режиму при-
пинення вогню на період iз 27 по 
29 травня 2019 року. Незважаю-
чи на це, окупаційні війська поча-
ли масований обстріл позицій на-
ших захисників біля Широкино-
го з напрямку населеного пункту 
Безіменне. За 50 хвилин ворог ви-
пустив 7 мін 120 мм калібру. Пiд 
час ворожих обстрілів поранено 
одного нашого захисника. .
 На Луганському напрям-
ку позиції наших захисників об-
стріляли з артилерійських сис-
тем i мінометів поблизу насе-
лених пунктів Оріхове, Золоте-
4, Новолуганське. Біля Станиці 
Луганської перестрілювалися зі 
стрілецької зброї. 
 Об’єднані сили надійно кон-
тролюють противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при цьо-
му умов припинення вогню. На 
кожний обстріл противник отри-
мав адекватну відповідь. За дани-
ми розвідки Об’єднаних сил, мину-
лої доби трьох окупантів було зни-
щено, ще одного — поранено. ■

НА ФРОНТІ

Він загинув у бою...
■

На місці аварії гвинтокрила.❙

ТРАГЕДІЯ■

 На жаль, сумна звістка при-
йшла з Рівненщини. 29 травня, о 
23:27 під час учбово-тренуваль-
ного польоту біля села Сестрятин 
Радивилівського району втрати-
ли зв’язок iз вертольотом Мі-8. У 
результаті авіаційної катастрофи 
загинули всі чотири члени екіпа-
жу разом з командиром 16-ї ок-
ремої бригади армійської авіації 
Сухопутних військ Збройних сил 
України Ігорем Мазепою. На міс-
ці катастрофи працюють ряту-
вальні служби та правоохоронні 
органи, також для з’ясування об-
ставин на місце події виїхала ко-
місія від Міністерства оборони, 
Генерального штабу та команду-
вання Сухопутних військ ЗС Ук-
раїни, проводять слідчо-опера-
тивні дії.
 Наразі відомо, що Мі-8 ви-
конував навчально-тренуваль-
ний політ. Вилетів iз військової 
частини у Бродах (Львівська об-
ласть). Зв’язок iз пілотом зник 
раптово, майже опівночі, i вже 
невдовзі стало відомо, що гелі-

коптер розбився на Рівненщині 
та спалахнув.
 Прес-служба Сухопутних 
військ повідомила прізвища тих, 
хто загинув: командир екіпажу 
— командир 16-ї окремої брига-
ди армійської авіації Сухопутних 
військ Збройних сил України (м. 
Броди Львівської області) пол-
ковник Мазепа Ігор Ярославович; 
льотчик-штурман старший лейте-
нант Попенко Владислав Валері-
йович; бортовий авіаційний тех-
нік-інструктор капітан Романюк 
Василь Миронович; бортовий 
авіаційний технік старший лейте-
нант Дацюк Павло Юрійович.
 Президент України Воло-
димир Зеленський відреагував 
на катастрофу військового гелі-
коптера на Рівненщині на своїй 
сторінці Twitter, поінформував-
ши, що доручив Головнокоман-
дувачу ЗСУ генералу Хомчаку 
взяти розслідування обставин 
трагедії під особистий контроль, 
та висловив співчуття рідним i 
близьким загиблих. ■

Ситуація на Донбасі знову 
загострилася
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місце
зайняла Україна у світо-
вому рейтингу конкурен-

тоспроможності економік, згідно з даними Між-
народного інституту управлінського розвитку.

54-те нападів
на активістів зафікcsо-
вано в Україні з початку 

року, повідомили в юридичній ком-
панії «Правозахист».

зросла серед-
ня зарплата ук-

раїнців за останній рік, прозвітували у 
Держстаті.

земель
в Україні втрати-
ли свою продук-

тивність, свідчать дані Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН. 

роки
свинарство в Україні 
може зникнути, вва-

жають в Асоціації тваринників Украї-
ни.

30 На 21% Більше 20% За 3
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Світлана МАГДА

 Мешканець Києва здивував пе-
рехожих тим, що вивів кіз пастися 
просто в центрі міста, біля Софій-
ської площі. Про це повідомляють 
жителі Києва у соцмережах.
 «Фейсбук»-користувачі пові-
домляють, що кілька днів тому 

тварини паслися біля дороги поб-
лизу 5-зіркового готелю, при-
близно на рівновіддаленій від-
стані між Софійською дзвіницею і 
Михайлівським золотоверхим со-
бором.
 Разом із тваринами перебував 
чоловік, який, імовірно, є їхнім 
власником. ■

СТОЛИЦЯ

Прощавай, 
жетоне
Восени у київському 
метрополітені їздитимемо 
лише з електронною оплатою
Тетяна МІЩЕНКО

 До 31 жовтня у метрополітені Києва демон-
тують усі автомати, призначені для продажу же-
тонів. Такі дії чинитимуть у рамках підготовки 
до переходу на виключно електронні способи оп-
лати у столичній «підземці»
 Наразі жетони можна ще придбати в касі або 
ж оплатити проїзд за допомогою електронного 
носія. Уже через 155 днів столичне метро прий-
матиме для розрахунку лише електронні засоби.
 «До #безжетонів лишилося 155 днів, і наша 
техніка відправляється на більш ніж заслуже-
ний відпочинок. Дякуємо, що вже користуєтесь 
сучасними засобами оплати, економлячи свій 
час та гроші», — йдеться у повідомленні Київсь-
кого метрополітену в «Фейсбуці».
 Для разової поїздки в метро нині можна ско-
ристатися безконтактною банківською карткою 
на жовтому турнікеті або придбати картку на 
одну поїздку. При поповненні картки метро на 
50 поїздок кожна коштує 6,5 гривні, а після ви-
користання поїздок картку можна повернути у 
касу та отримати заставну вартість.
 Також у Києві впроваджується система єди-
ного квитка. Турнікети з відповідними позна-
ченнями уже працюють на всіх станціях. Прид-
бати новий засіб оплати можна на центральних 
станціях метро.
 Пільгові категорії громадян користуються для 
проїзду карткою киянина або проходять так зва-
ний ручний контроль з оригіналом документа, 
який засвідчує право безкоштовного проїзду. ■

КРИМІНАЛ

Телефонні 
терористи
«Мінують» магазини і школи 
Києва, Харкова, Кривого Рогу 
і Дніпра
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цього тижня в Україні неабияк активізувалися зловмисни-
ки, яких правоохоронці називають «телефонними терористами». 
Лише у Києві за один день невідомий жартівник «замінував» най-
більші торговельні центри міста — «АТБ», «Сільпо», «Ашан» і 
ТРЦ «Гулівер», а також кілька житлових багатоповерхівок, поло-
гових будинків та лікарень. Із медичних установ екстрено були ева-
куйовані люди. Тяжкохворі й після операційні пацієнти просто на 
ліжках чекали, поки мінери перевірять усі поверхи будівлі. 
 У Харкові рятувальникам довелося вивести на вулицю студен-
тів та викладачів двох ВНЗ — Національного університету радіое-
лектроніки та Національного університету будівництва і архітекту-
ри. Така ж історія трапилася з житомирськими та одеськими нав-
чальними закладами. В усіх випадках вибухотехніки та кінологи 
обстежили не лише приміщення, а й прилеглі території. Водночас 
у Кривому Розі та Дніпрі зловмисники створювали незручності 
відвідувачам ресторанів, готелів і кінотеатрів, а також змусили 
евакуюватися жителів та працівників 46 міських будівель. 
 Активність «телефонних терористів» правоохоронці пояс-
нюють тим, що їх складно спіймати на гарячому, але трапля-
ються і приємні винятки. Скажімо, у Дніпрі затримали чолові-
ка, який повідомив про замінування господарського апеляцій-
ного суду. За цю послугу від свого знайомого він отримав 1700 
гривень, на які придбав стареньку слухавку та сім-карту. Тепер 
чоловік може потрапити до в’язниці на 6 років разом з ініціа-
тором цього злочину. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у Смілянській гім-
назії імені Василя Сенатора вирішили 
взяти участь у всеукраїнському флеш-
мобі #ековипускний, до якого заклика-
ла міністр освіти Лілія Гриневич. Учні 
11-х класів охоче приєдналися до екови-
пускного і, замість традиційного запуску 
повітряних кульок, посадили біля свого 
навчального закладу троянди та інші де-
коративні рослини. Свідомі юні ентузіас-
ти закликали всіх інших випускників 
Черкащини приєднатися до акції і зро-
бити навколо шкіл квітучі сади.
 Нагадаємо, що метою всеукраїнсь-
кого флешмобу #ековипускний, за-
початкованого гуманістичним рухом 
UAnimals, є привернення уваги до інко-
ли непомітної, але дійсно важливої про-
блеми. Як наголошують у UAnimals, з 
радянських часів в Україні існує тра-
диція на випускних і останніх дзвони-
ках запускати у небо повітряні кульки, 
котрі потім стають сміттям у річках та 
лісах. Більше того, оскільки тварин 
і птахів притягує яскравий колір, то 
вони часто гинуть, намагаючись про-
ковтнути напівспущену кульку, або за-
плутуються у її прив’язаних стрічках.

 «Ми закликаємо українців відмови-
тися від шкідливої звички та запусти-
ли ініціативу #ековипускний. До нас 
уже долучилися три міністри, які звер-
нулися до школярів та їхніх батьків і 
запропонували відмовитися від небез-
печної для довкілля традиції. Дякуємо 
міністерці освіти Лілії Гриневич, очіль-
нику Мінприроди Остапу Семераку та 
керівниці МОЗ Уляні Супрун», — за-
значають представники гуманітарно-
го руху UAnimals.
 За словами очільниці Міносвіти 
Лілії Гриневич, вона сама про це рані-
ше не думала, але UAnimals приверну-
ли її увагу. І справді: щороку напри-
кінці навчального року в небо злітають 
повітряні кульки, які забруднюють 
планету. А термін розкладання куль-
ок — від 4 років, а капронових стрічок 
— понад 100 років. Латексні кульки за-
бруднюють річки та небезпечні в пер-
шу чергу для тварин. Тим часом запу-
щені вироби з фольги можуть призвес-
ти навіть до відключення електроенер-
гії і спровокованих іскрою пожеж.
 З огляду на такі наслідки у деяких 
регіонах Великої Британії, Австралії та 
США запуск кульок заборонений зако-
нодавством. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах 25-й день перебуває без 
свідомості жорстоко побитий місце-
вий журналіст Вадим Комаров. Лікарі 
кажуть, що позитивної динаміки не-
має. Про це повідомив Сергій Томілен-
ко, голова Національної спілки жур-
налістів України. За його словами, про 
стан журналіста він мав розмову з Оле-
гом Стадником, директором департа-
менту охорони здоров’я та медичних 
послуг Черкаської міської ради.
 Як констатує головний медик Чер-
кас, наразі Вадим Комаров перебуває у 
стані медичної коми, у нього глибока 
мозкова травма — пошкоджена третя 
частина головного мозку. Вадиму про-
вели дві операції — одну одразу після 
нападу. Тоді майже дві години хірурги 

видаляли з рани на голові уламки кіс-
ток. 
 Також, говорить Олег Стадник, 
провели консультації з нейрохірур-
гами обласного та національного рів-
нів. Визнається, що стан постраждало-
го журналіста нетранспортабельний, 
а медична допомога Черкаською місь-
кою лікарнею надається відповідно до 
діагнозу. 

 «Тобто, тривалий тяжкий стан і 
кома — це не питання кваліфікації 
черкаських міських лікарів, а пробле-
ма складності травм, завданих жур-
налістові нападником», — наголошує 
Сергій Томіленко. Він каже, що ліку-
вання журналіста здійснюється кош-
том міської лікарні, але її бюджет об-
межений.
 Нагадаємо, що жорстоке побиття 
журналіста Вадима Комарова стало-
ся 4 травня близько 9-ї ранку в цент-
рі Черкас. На чоловіка посеред вули-
ці раптово напав невідомий, вдарив 
його по голові і втік. Поліція відкрила 
кримінальне провадження як умисне 
тяжке тілесне ушкодження, але потім 
перекваліфікувала на «Замах на умис-
не вбивство».
 «Наскільки просунулось кримі-
нальне розслідування за три тижні від 
інциденту, невідомо. І рідні, і колеги 
Вадима Комарова зазначають, що не 
відчувають належної уваги до справи. 
А сама кваліфікація має бути змінена 
на пряму професійну: «Посягання на 
життя журналіста», — зазначає голо-
ва Національної спілки журналістів 
України Сергій Томіленко.
 Допомогти родині журналіста 
можна переказом коштів на картку 
Вадима Едуардовича Комарова в При-
ватБанку — 5168 7555 2672 1028. ■

Смілянські гімназисти змінили традицію 
відпускання у небо повітряних кульок 
на висаджування кущів троянд.
Фото Гімназії імені Василя Сенатора.
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❙
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ОРІЄНТИРИ

Троянди замість латексу і фольги
Три міністри звернулися до випускників із закликом не засмічувати планету

■

РЕЗОНАНС

Удар по четвертій владі 
Жорстоко побитий 
журналіст Вадим Комаров 
у комі майже місяць

■

Інформація щодо просування 
кримінального розслідування побиття
 журналіста Вадима Комарова відсутня.
Фото з «Фейсбука».
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ОВВА!

За Софією кіз пас
Чоловік вигін для тварин влаштував у центрі Києва

■

«Пасовище» з видом на Софію.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
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Соломія БОНДАРЕНКО

 Чим ближче вибори — тим більше з’їздів. 
Політична партія «Блок Петра Порошенка», яка 
отримала нову назву «Європейська солідар-
ність», у  «Мистецькому арсеналі» обговорить 
участь політичної сили у дострокових парла-
ментських виборах.
 Цікаво, що напередодні з’їзду член БПП Олек-
сандр Грановський повідомив про припинення сво-
го членства в партії «Блок Петра Порошенка». Та-
кож близький соратник Порошенка Ігор Кононен-
ко заявив, що не балотуватиметься на виборах від 
«Європейської солідарності». «Свою місію я бачу 
в тому, щоб дати можливість молодим патріотам 
брати більш активну участь у розбудові країни. 
Тому я вирішив поступитися своїм місцем у пар-

тійному списку новим політикам», — пояснив Ко-
ноненко. ЗМІ вже встигли повідомити, що передви-
борчий штаб «Європейської солідарності» очолить 
Сергій Березенко. Також, за інформацією деяких 

ЗМІ, повідомляється, що «Європейська солідар-
ність» Петра Порошенка і «УДАР» Віталія Клич-
ка вже домовилися про спільний похід на вибори 
у Верховну Раду. ■

Очікування прем’єра
 Від самого ранку 
прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман перебував 
у Верховній Раді. «Зали-
шиться він на посаді чи 
ні?» — очільнику уряду 
довелося майже чотири 
години чекати на відповідь 
від парламентаріїв. 
 Із 10-ї години ранку 
депутати розпочали робо-
ту з ушанування хвили-
ною мовчання чотирьох 
загиблих членів екіпажу 
вертольоту Мі-8, який за-
знав аварії напередодні на 
Рівненщині. Згодом пар-
ламент приступив до роз-
гляду соціальних законо-
проектів. У результаті Вер-
ховна Рада ухвалила закон 
щодо надання відпустки 
всиновлювачам при вси-
новленні дітей-сиріт, поз-
бавлених батьківського 
піклування. Уже другим 
питанням парламентарії 
призначили генерального 
директора запорізької те-
лерадіокомпанії TV5 Мак-
сима Онопрієнка членом 
Національної ради з пи-
тань телебачення i радіо-
мовлення за своєю квотою. 
Як повідомлялося, до сьо-
годні у складі Національ-
ної ради з питань телеба-
чення і радіомовлення було 
сім членів, хоча, згідно з за-
коном, має бути вісім. 
 Згодом Верховна Рада 
ухвалила в першому чи-
танні законопроект щодо 
виконання військового 
обов’язку та проходжен-
ня військової служби. «Це 
важливий законопроект, 
який ми напрацювали ра-
зом iз Міністерством з пи-
тань ветеранів і нашими 
партнерами з країн НАТО. 
Без перебільшення, на ух-
валення цього закону сьо-
годні чекають військово-
службовці Збройних сил 
України. Чому він на-
стільки важливий? Тому 
що зміст цього закону від-
повідає курсу на створен-
ня дієвого, професійного 
сержантського корпусу і 
набуття ЗСУ взаємосуміс-
ності зі збройними сила-
ми країн-членів Альян-
су», — зазначила перший 
заступник Голови ВР Іри-
на Геращенко, презентую-
чи законопроект. Не зупи-
нились на цьому депутати 
і після військового блоку. 

Верховна Рада ухвалила 
постанову про звернення 
до ООН та ПАРЄ: «Сьогод-
ні ми закликаємо світ звер-
нути увагу на те, що ро-
биться на території Росій-
ської Федерації. Москва 
проводить курс на асимі-
ляцію корінних народів і 
національних меншин», 
— сказала голова Коміте-
ту в закордонних справах 
Ганна Гопко під час висту-
пу з трибуни парламенту.

Працюй, не відпустимо!
 Ближче до 12-ї години 
голова парламенту Андрій 
Парубій оголошує перерву 
і заявляє, що за 30 хвилин 
депутати мають зібратися і 
розглянути відставку уря-
ду. Ще зранку в кулуарах 
депутати від БПП та «На-
родного фронту» заяви-
ли, що не голосуватимуть 
за відставку уряду. Аргу-
ментували своє рішення 
тим, що країна не може за-
лишитися без дієвого Кабі-
нету міністрів до виборів. 
«Ми проти відставки уря-
ду, адже майже чотири мі-
сяці країна буде в напівке-
рованому стані. Цього до-
пустити не можна. Тому 
ми на фракції вирішили 
не голосувати за відставку 
уряду Гройсмана», — за-
явив народний депутат від 
БПП Сергій Березенко. 
 А от «за» відставку 
уряду вирішили голосува-
ти у «Самопомочі» та «Ра-
дикальній партії». Лідер 
«радикалів» Олег Ляшко 
обґрунтував свою позицію 
тим, що темпи економічно-
го розвитку України є ни-
жчими за загальносвітові 
й що за три роки хорошо-
го уряд Гройсмана для ук-
раїнців нічого не зробив. У 
кулуарах Верховної Ради 

Олег Березюк заявив, що 
його фракція не підтриму-
вала і не підтримуватиме 
такий уряд: «Ми — опози-
ційна політична сила, яка 
не голосувала за цей уряд. 
Тому, природно, нам цей 
уряд зберігати немає сен-
су». Водночас депутат за-
уважив, що в будь-якому 
випадку нинішній уряд 
буде продовжувати вико-
нувати свої обов’язки до 
того, як набере чинності 
наступний парламент. 
 Майже годину парла-
мент розглядав відставку 
уряду Гройсмана. Під час 
своєї промови Володимир 
Борисович заявив, що ні-
коли не тримався за поса-
ду, тому прийме будь-яке 
рішення парламенту: «Я 
ніколи у своєму житті не 
тримався за жодну посаду 
і не збираюся триматись 
за посаду. З іншого боку, 
я завжди був відповідаль-
ним і ніколи не боявся від-
повідальності. Всі ці три 
роки я розумів свою від-
повідальність за справи у 
країні. Я можу сказати, 
що я поважаю будь-яке рі-
шення Верховної Ради». 
 Проте під час голосу-
вання у Верховній Раді 
таки не вистачило голосів 
за відставку уряду: «за» 
97 нардепів iз необхід-
них 226. Після провалено-
го голосування з трибуни 
знову виступив Гройсман. 
Він поскаржився на те, що 
йому доводиться ухвалю-
вати складні рішення, а 
також дорікнув нардепам 
за те, що Кабміну випало 
«вигрібати» за багаторіч-
ні провальні дiї поперед-
нiх урядовцiв i рішення 
парламентаріїв. «Ви сьо-
годні говорили не про Ук-
раїну, для вас важливий 

ваш значок, ваш мандат, 
ваша недоторканність, а 
для мене важлива Україна 
і українці. Я хочу зустріча-
ти на вулиці людей, які не 
будуть плакати, а якщо 
й будуть, то щоб це були 
сльози радості», — заявив 
Гройсман, звертаючись до 
тих нардепів, якi «кусали» 
його у своїх виступах.
 Окрім цього, до Вер-
ховної Ради було внесено 
два законопроекти про ім-
пічмент президенту. Ініціа-
тор першого — заступник 
глави фракції «Блок Пет-
ра Порошенка», народний 
депутат Олексій Гончарен-
ко. Також свій законопро-
ект подав і президент Воло-
димир Зеленський. Доку-
мент називається «Проект 
закону про особливу проце-
дуру усунення президента 
з поста, імпічмент». Про це 
заявив представник прези-
дента у ВР Руслан Стефан-
чук. Він нагадав, що у ВР 
також є проект закону про 
зняття недоторканності з 
народних депутатів і було б 
непогано прийняти рішен-
ня щодо нього. 
 І це не все. Представ-
ник президента анонсу-
вав подальші законодав-
чі ініціативи команди Зе-
ленського у роботі з Радою. 
Зокрема, щодо відпові-
дальності за кнопкодавс-
тво, депутатських прогулів 
та щодо кримінальної від-
повідальності за незаконне 
збагачення. До речі, це не 
вперше у парламенті депу-
тати намагаються обмежи-
ти владу президента. На 
сьогодні у Верховній Раді 
є п’ять законопроектів від 
різних депутатів з ініціа-
тивою про імпічмент пре-
зиденту. Нині їх буде вже 
сiм. ■

ПЕРСОНАЛІЇ

Шоста перша 
леді. Яка вона?
Дружина Володимира Зеленського 
дала інтерв’ю The Daily Beast та 
ВВС Україна: чим вона планує 
займатися найближчі 5 років
Катерина БАЧИНСЬКА

 Про нового президента Володимира Зеленського 
українці знають чимало — тому настав час познайо-
митися з новою першою леді країни. 41-річна Олена 
Зеленська стане наймолодшою дружиною президента 
в історії України. До речі, як і її чоловік. Адже офіцій-
но Володимир Зеленський отримав булаву у віці 41 
рік. 
 Навчалась перша леді України в одній гімназії із 
Володимиром Зеленським, проте у паралельних кла-
сах. Так сталося, що у школі пара не спілкувалася. 
І познайомилися вони вже у студентські роки. Оле-
на навчалася на архітектора, а Володимир на юриста. 
І що цікаво — обоє жодного дня не працювали за фа-
хом. Об’єднували ж їх жарти та гра у КВК. Вісім років 
пара жила у цивільному шлюбі, проте у 2005 році таки 
узаконили стосунки. У шлюбі мають двох дітей — 14 
річну Олександру та 6 річного Кирила. В інтерв’ю ВВС 
Україна Олена розповіла, що сім’я не відразу сприй-
няла вибір батька іти в президенти, проте зараз під-
тримують Володимира: «Коли я почала розуміти, що 
є таке в планах, то, як і багато близьких людей, сказа-
ла: «Ти з’їхав з глузду?». Але говорити це було марно, 
тому довелося сісти і відверто про це поговорити. Коли 
я усвідомила, що він дійсно розуміє, що збирається 
робити, я заспокоїлася», — зазначила перша леді ВВС 
Україна.
 Чим же займається нова перша леді? Олена Зе-
ленська спершу була учасницею Студії «Квартал 95», 
проте згодом перестала виступати на сцені. Зараз вона 
пише жарти для «Кварталу 95». Була однією зі сце-
наристів серіалу «Слуга народу», де її чоловік зіграв 
головну роль — вчителя історії Василя Голобородь-
ка, який став президентом України. Під час розмови 
з ВВС Україна вона розповіла, що принцип «мовчання 
— золото», яким і керувався її чоловік протягом усієї 
президентської кампанії, був її порадою. В інтерв’ю 
американському виданню The Daily Beast Олена Зе-
ленська заявила, що її чоловік не залежний від олі-
гарха Ігоря Коломойського. І розповіла історію 4-річ-
ної давнини, коли сам Коломойський скасував транс-
ляцію «Вечірнього кварталу» на «1+1». «Володимир 
потелефонував йому і закричав так голосно, що я по-
думала, що ми ніколи більше не будемо показувати 
наші передачі по телевізору. Це був переломний мо-
мент, коли ми захистили свою незалежність», — роз-
повіла Зеленська. Вона також розповіла, що за п’ять 
років правління Петра Порошенка жартувати ста-
ло непросто. Адже, за її словами, ставлення влади до 
жартів «Кварталу» зрештою також вплинуло на рі-
шення Володимира Зеленського балотуватися в пре-
зиденти. Перша леді аргументує свої слова тим, що 
еліта президента Порошенка намагалася покарати їх 
за жарти. 
 У цьому ж інтерв’ю вона нагадала про вбивства 
журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини 
Гандзюк, висловивши надію, що за нової влади імена 
вбивць будуть названі. Сподівається і на те, що поч-
нуть розслідувати найгучніші справи щодо розстрілів 
на Майдані. Вона також висловилась за перенесення 
адміністрації президента з вулиці Банкової в інше міс-
це. Зазначивши, що нова команда не хоче працювати 
в адміністрації президента. Назвавши це місце, тем-
ним минулим.
 За словами Зеленської, її чоловік не буде вести у 
найближчому майбутньому прямих двосторонніх пе-
ремовин із Володимиром Путіним, однак може піти 
на це у присутності лідерів країн ЄС та США. Чим 
же буде займатись нова перша леді? Вона неоднора-
зово зазначала, що не любить бути в центрі уваги. В 
інтерв’ю ВВС Україна розповіла про те, що навіть в 
амплуа першої леді не хотіла б кардинально зміню-
вати свою діяльність, і сподівається на те, що і надалі 
писатиме сценарії для «Кварталу». «Я б хотіла зай-
матись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені ка-
жуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займа-
ються благодійністю. Я дуже серйозно до цього став-
люся, адже це величезна відповідальність. В це треба 
повністю зануритись і я з цього приводу переживаю. 
З іншого боку, я розумію, що така персона, як перша 
леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дій-
сно може допомогти. Тобто це персона, яка може га-
рантувати результат. Для мене це дуже складно», — 
зазначила перша леді. ■

■

ПАРТАКТИВ

Український з’їзд ЄС
Партія Петра Порошенка сьогоднi проведе з’їзд, 
на якому обговорять участь 
у парламентських виборах

■

ДО РЕЧІ

 Президент Володимир Зе-
ленський вніс до Верховної 
Ради подання про звільнен-
ня Павла Клімкіна з посади 
міністра закордонних справ 
України, Степана Полторака 
— з посади міністра оборони. 
Третє стосується звільнення 
голови Служби безпеки Украї-
ни Василя Грицака. Крім того, 
у прес-службі адміністрації 
президента заявили, що готу-
ють матеріали про звільнення 
Юрія Луценка з посади гене-
рального прокурора.

■

ПАРЛАМЕНТ

«Якщо плакати, то з радостi»
Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду Володимира 
Гройсмана і залишила його на посаді прем’єр-міністра

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Володимир Гройсман: «Я поважаю будь-яке рішення 
Верховної Ради.
Фото з сайта ukrinform.com.
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Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Юрій Луценко — вже минуле 
України, при ньому Генпроку-
ратура перетворилася на суміш 
незрозумілих політичних і олі-
гархічних інтересів. Перед но-
вим генпрокурором стоятиме 
непросте завдання — повернути 
довіру та повагу громадян, а для 
цього необхідно провести низку 
непростих і жорстких реформ. 
Про це та багато іншого розповів 
в інтерв’ю «Апострофу» член 
партії «Рух нових сил», екс-за-
ступник генерального прокуро-
ра України Давід Сакварелідзе.
 ■ Чому, на вашу думку, ген-
прокурор Юрій Луценко не по-
дав у відставку, як це зробив, 
наприклад, Володимир Гройс-
ман?
 — Луценко піде зі своєї по-
сади. Він уже заявив про те, що 
збирається йти в політику піс-
ля парламентських виборів.
 ■ Він себе назвав ефектив-
ним генпрокурором. Як ви оці-
нюєте його роботу і Генераль-
ної прокуратури в цілому?
 — Я б вважав за краще го-
ворити про майбутнє, тому що 
Луценко — вже минуле Украї-
ни. Новий генеральний про-
курор прийматиме прокура-
туру в дуже непростому стані, 
розібрану не тільки в плані 
функціоналу й повноважень, 
а й психологічно. Тому що те, 
чим зараз є Генеральна проку-
ратура — це суміш незрозумі-
лих політичних й олігархічних 
інтересів. У системи абсолютно 
немає свого порядку денного, у 
системи немає перемог, які по-
винні бути, щоб прокуратура 
повернула довіру і повагу гро-
мадян.
 Найгірше, що прокуратура 
все ще залишається інструмен-
том політичного впливу, зароб-

ляння грошей, тиску на бізнес 
тощо. Повинна з’явитися гене-
ральна лінія, філософія нової 
роботи повинна бути доведе-
на до кожного рядового проку-
рора, необхідно змінити й го-
ловне — скоротити весь склад 
керівників на всіх рівнях. Ря-
довим генпрокурорам мають 
бути надані повноваження і 
карт-бланш на прийняття віль-
них і справедливих рішень. Ре-
зультатом має стати швидке та 
справедливе правосуддя, пере-
криття потоку, повернення до 
бюджету накраденого.
 У мене є ініціатива, з якою 
я буду публічно виступати: но-
вий генпрокурор повинен буде 
закрити всі кримінальні справи 
стосовно бізнесу, які валяються 
в СБУ, податковій тощо.
 ■ А як розібратися, де спра-
ведливо відкрито кримінальну 
справу, а де — просто намага-
лися пресингувати бізнес?
 — Справи, щодо яких ос-
таннім часом не проводило-
ся жодної слідчої дії, можна 
сказати, що були зареєстро-
вані лише для терору та шан-
тажу. Ми ж прекрасно розуміє-
мо, що відбувається на місцях: 
заводиться кримінальна спра-
ва, накладається арешт, вилу-
чається все, що фізично можна 
звідти витягнути, і виписуєть-
ся підозра, щоб створити мак-
симальний дискомфорт. Якби 
мене почули представники ко-
манди ЗЕ, я б запропонував 
провести реформу державної 
служби, за яку ніхто не брав-
ся, щоб ми досягли успіху за 
максимально короткий час.
 Ми повинні освоїти два еле-
ментарних фактори. Перше: 
звільнити чиновника і скоро-
чувати державну службу має 
бути легко. На сьогодні в Ук-
раїні працює законодавство, 
за яким фактично неможливо 

звільняти людину з держслуж-
би. Але ж вона не гумова. Держ-
служба має бути нечисленна, 
гнучка та ефективна.
 Друге: на компактній, ско-
роченій держслужбі повин-
ні бути високі зарплати, щоб 
професіонали хотіли туди йти. 
Тому що нова влада зіткнеться 
з тим самим, з чим зіткнулася 
і попередня: хороші кадри не 
підуть «волонтерити» на де-
ржслужбу за копійки.
 ■ Але хороша зарплата — 
суб’єктивне поняття. Для ко-
гось 1000 доларів — хороша 
зарплата, а для когось 10 000 
доларів — маленька.
 — До мене часто доходять 
чутки, що чиновники тільки 
за зустріч, тільки на обласному 
рівні можуть отримати 50 000 
доларів! Не кажучи вже про те, 
якої шкоди вони своїми діями 
або бездіяльністю завдають де-
ржаві й суспільству. Якщо я 
бачу, що чиновник працює за-
ради інтересів суспільства, то 
не шкода офіційно виплачува-
ти такому працівнику десяток 
тисяч доларів.
 ■ У держави є такі фінан-
сові можливості?
 — Звичайно, є. Тому що за-
раз розвелася незліченна кіль-
кість чиновників, які насправ-
ді не потрібні. Цей фінансовий 
тягар висить сьогодні на де-
ржаві. Так що зайвих людей і 
бюрократію потрібно прибира-
ти. Я наведу просту статистику: 
близько 70% усіх обвинуваль-
них вироків в Україні, які три-
вають роками, закінчуються 
зізнанням і умовним строком 
або штрафом. Причому всі ці 
процеси не комп’ютеризовані, 
немає електронного виробниц-
тва і діловодства, які приско-
рили б процес, — усе на папір-
цях. Тому я не втомлюся ад-
вокатувати угоди із визнан-

ня вини, цього інструменту, 
щоб правосуддя було швид-
ким і ефективним. Якщо лю-
дина зізнається, що вона вин-
на і готова покрити збитки, це 
стосується і тих, хто краде гро-
ші бюджету (субсидіями, від-
катами, дотаціями), якщо лю-
дина в цьому зізнається — на-
віщо витрачати роки на непот-
рібний розгляд.
 ■ Хто може прийти на міс-
це Луценка? Ходять чутки, що 
це можете бути ви. Можете під-
твердити чи спростувати?
 — Пропозицій мені не над-
ходило. І я не дуже впевнений, 
чи повинен я це завдання вико-
нувати сьогодні. Для себе я ще 
не вирішив, чи потрібно мені 
це. Це пекельна робота, це ве-
ликий дискомфорт, і якщо не 
покращиться матеріальна час-
тина, я не можу сказати, що за 
7000 гривень я буду цим зай-
матися, незважаючи на те, що 
дуже люблю Україну. Я — та 
людина, яка може з цим впо-
ратися. Але той, хто за це візь-
меться, повинен розуміти, 
що у нього не буде особистого 
життя, він повинен буде жити 
і працювати в прокуратурі.
 ■ Ви сказали, що особа гене-
рального прокурора не повин-
на бути політизованою. Але, 
дивлячись на кадрову політи-
ку Зеленського, чи не нагадує 
вона вам кумівство Порошен-
ка?
 — Я б не називав це кумівс-
твом, поки що нічого страшно-
го я не бачу. Для Зеленського 
сьогодні — це єдині варіанти і 
можливість якось укомплекту-
вати адміністрацію президен-

та, думаю, це на перший час. А 
як вони будуть вчиняти в май-
бутньому, чи будуть відкрива-
ти двері для молодих, талано-
витих людей — це інше питан-
ня. Я критику почну тільки з 
того моменту, коли на технок-
ратичних посадах опиняться 
куми і близьке оточення якоїсь 
людини. У всіх країнах прези-
денти набирають у свій апарат 
близьких людей на керівні по-
сади, яким сліпо довіряють. 
Так що, мабуть, Зеленський 
поки тільки їм довіряє, і це 
тимчасове явище. Попереду — 
дострокові вибори, думаю, все 
ще буде змінюватися.
 Але немає сенсу вірити 
ілюзіям, що в Генпрокура-
турі буде аполітична людина. 
Як можна бути аполітичним, 
якщо за тебе голосує Верховна 
Рада, депутати повинні тебе 
затвердити! А потім можуть і 
зняти. Найбільша складність 
у цій роботі полягає в тому, що 
якщо немає чіткого розумін-
ня, хто стоїть за твоєю спиною 
і хто сидить у парламенті, то 
не потрібно туди й потикати-
ся, тому що вони тебе знищать 
і знімуть за тиждень.
 ■ Знаєте, на що йде близько 
40% часу генерального проку-
рора і 30% часу заступника?
 — На зустрічі з народними 
депутатами. Ось кожен день до 
мене приходило близько 4 де-
путатів. Ранок або день почи-
нався саме з цього, у кожного 
є свої прохання, свої умови.
 ■ Вам хабар часто пропону-
вали?
 — Депутати — жодного 
разу. ■

ПРЯМА МОВА

«Якщо за спиною генпрокурора 
ніхто не стоїть, то депутати 
його знищать за тиждень»
Давід Сакварелідзе — про майбутнє Генпрокуратури 
і промахи Юрія Луценка

■

Давід Сакварелідзе: «Гарні кадри не підуть «волонтерити» на держслужбу 
за копійки».
Фото: Євген Котенко / Апостроф.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дивні пертурбації що в ук-
раїнській політиці, що в економіці 
зараз уже мало кого дивують, на-
стільки вони численні й карколом-
но швидкозмінні в часі. Однією з 
таких є ситуація навколо столич-
ного публічного акціонерного това-
риства «Київський завод «Радар». 
Воно було одним із передових під-
приємств України, що спеціалізу-
валося на виробництві сучасного 
радіоелектронного й радіолокацій-
ного обладнання для літаків і вер-
тольотів. Ласим для бізнесменів є 
територіальне розміщення заводу 
— його корпуси стоять на дальньо-
му Печерську, неподалік від Націо-
нального палацу мистецтв «Украї-
на». 
 Цей завод із 1966 року мав на-
зву «Комуніст». Там випускали маг-

нітофони «Юпітер» і радіолокацій-
ні системи. Підприємство радянсь-
кого оборонпрому прописалося на 
нинішній вулиці Предславинській, 
яка раніше носила ім’я Фелікса Ед-
мундовича, ще з 1932 року.
 Солом’янський райсуд Києва 
17 квітня 2019 року скасував ар ешт 
майна «Радара» у кримінальній 
справі про ймовірне зловживання 
керівництва заводу своїм службо-
вим становищем при укладанні до-
говору з приватною компанією про 
пайову участь у капітальному будів-
ництві житлового комплексу. Від-
повідні дані містяться в матеріалах 
кримінального провадження. 
 Як стало відомо, керівники за-
воду «Радар» при укладенні дого-
вору занизили вартість земельної 
ділянки площею понад 1,3 га більш 
ніж у п’ять разів і забули в ньому 
вказати приміщення, які розташо-
ванi на вказаній землі. Йдеться про 
ЖК Perfect Hall, який будується не-
подалік від станції метро «Палац Ук-
раїна» у Києві. Площа об’єкту стано-
вить майже 120 тис. кв. метрів.
 У поліції повідомили, що чи-
новники заводу здійснили низ-
ку кроків, щоб списати 9 корпусів 
підприємства, що розташованi на 

цій ділянці. У Національному ан-
тикорупційному бюро України вва-
жають, що службові особи заводу 
уклали договір iз приватною ком-
панією для оцінки вартості зазна-
чених 9 корпусів заводу для зани-
ження їх вартості.
 Наголошувалося, що ком-
панія, що уклала договір про пайо-
ву участь, веде підготовчі роботи, 
спрямовані на руйнування і зни-
щення зазначених будівель. 
 Якщо нині заглянути за висо-
кий зелений паркан навколо «Рада-
ра», можна побачити, що нині зне-
сено трохи не всі 9 будівель. Руй-
нування почалися 4 травня у піс-
ляобідню пору. Нагадаємо, що у 
лютому 2018 року суд заарештував 
зазначені корпуси заводу, а також 
земельну ділянку площею 1,36 га. 
У зв’язку з цим адвокат подав кло-
потання про зняття арешту з цьо-
го майна і зрештою суд таки задо-
вольнив клопотання.
 Крапку, очевидно, в цій справі 
ще ставити зарано, адже «Радар» 
входить у структуру державного 
концерну «Укроборонпрому», до 
якого нині у контролюючих і пра-
воохоронних органів накопичило-
ся багато запитань. ■

ПЕРЕДІЛ ВЛАСНОСТІ

«Радар» забудовникам не перешкода
Швидкими темпами зруйнували будівлі оборонного заводу в центрі Києва

■

Так за парканом заводу «Радар» виглядають зруйновані будівлі.
Фото Тетяни МІЩЕНКО.
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 «Голос діти-5»

02.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

02.55, 2.30 «Богині ефіру»

04.15 Х/ф «Свято Нептуна»
04.55 Top Shop

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 1.45 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.40, 12.25 Х/ф «Висадіть 
банк»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневсьим»

23.50 Т/с «Політ метелика»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.40, 3.40 Реальна містика

12.45, 4.45 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.45 Абзац

05.35, 6.45 Kids Time

05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

06.50 М/ф «Вартові 

джунглів»

08.55 Х/ф «Хвиля»

11.00 Х/ф «Землетрус»

13.30 Х/ф «Армагеддон»

16.40 Топ-модель

21.40 Х/ф «Училка»

23.30 Х/ф «Сім сестер»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

12.05, 13.15 Х/ф «Зоряний 

десант-2: Герой 

Федерації»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.25 Х/ф «Зоряний 

десант-3: Мародер»

16.40 Х/ф «Коматозники»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Роллербой»

01.50 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35, 0.55 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55, 1.10 

Погода на курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.25 Тема дня

17.00 Час новин. Київ

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.20 Діалоги з Патріархом

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Кендзьор

НТН

05.00 Top Shop

05.30 Х/ф «Суто англійське 
вбивство»

08.35 «Таємниці 

кримінального світу»

09.00 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 3.20 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.40 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво. com 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.35 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 

12.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл

13.40 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 

Документальна 

програма

14.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

14.55 Пізній «Ранок шоу». 

Найкраще

15.20 UA.МУЗИКА. Кліп

15.30 Мистецький пульс 

Америки

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Фольк-music

17.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.20 Вікно в Америку

19.45 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.10 Мегаполіси. 

Документальний цикл

21.00 Новини 

21.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 100 років історії. 1920-ті 

роки

23.10 Розсекречена історія 

00.10 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 

Документальна 

програма

01.25 Новини

01.55 РадіоДень 

02.15 Вікно в Америку-3 

02.50 Фрідріх Шиллер. 

«Підступність і кохання». 

Київський академічний 

Молодий театр

05.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

 

СТБ

07.05, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

08.05 МастерШеф

14.35 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Хата на тата

22.45 Т/с «Розлучниця»

00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

14.25 Х/ф «Втеча»
16.25 Х/ф «Веселі 

канікули»
21.30 Т/с «Касл»

23.00 Т/с «Кістки-12»

00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

08.10 Франція — Болівія. 

Контрольна гра

10.00 «Великий футбол»

11.50, 19.10, 21.50, 5.30 Топ-

матч

12.00 «Олександрія» 

— «Динамо. ЧУ

13.50 Туреччина — 

Узбекистан. Контрольна 

гра

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.15 Журнал Ліги Європи

19.30 Передмова до 

фінальної стадії. Ліга 

Націй УЄФА. Прем’єра

20.00 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

22.00 Передмова до 3-го та 

4-го турів. Відбір до 

ЄВРО-2020 р. Прем’єра

22.50 Огляд сезону. ЧІ

23.45 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

01.30 Профілактика

05.00 Передмова до 

фінальної стадії. Ліга 

Націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Матчі всіх зірок. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.15 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

09.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

11.15 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

13.05 Журнал Ліги Європи

14.00 Франція — Болівія. 

Контрольна гра

15.50, 23.40 «Великий 

футбол»

17.30, 19.55 «Студія LIVE»

17.55 LIVE. U-21. Україна 

— Кіпр. Турнір В. В. 

Лобановського

20.25 Огляд сезону. ЧІ. 

Прем’єра

21.20 Туреччина — 

Узбекистан. Контрольна 

гра

23.10 Передмова до 

фінальної стадії. Ліга 

Націй УЄФА

01.20 Топ-матч

01.30 Профілактика

05.00 Огляд сезону. ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 14.10 Правда життя

09.25, 18.00 Земля 2050 р.

10.15, 22.40 Морські гіганти

11.15 Ілюзії сучасності

12.10 Скептик

13.10, 0.30 Речовий доказ

15.10, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.05, 21.40 Суперзаводи

17.05 Фестивалі планети

19.00, 20.55 Секретні території

19.50 Підроблена історія

01.35 Містична Україна

02.25 Дракула та інші

03.10 Прокляття скіфських 

курганів

03.55 Запрограмовані долі

04.40 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

05.25 Потойбіччя. Сни

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.15, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.00 «Вірю не вірю»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 Х/ф «Жінка в 
чорному»

01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі 

та маленький єдиноріг»

11.00 Богиня шопінгу

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Село на мільйон»

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 4.10 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Перу»

11.50 «Аромати Шотландії»

12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 

23.50, 3.35, 5.20 Погода

12.25 «Кухня По»

13.20 По обіді шоу

14.25 «Тайська кухня»

15.15 Х/ф «Клара і 

Франциск»

17.30 Перша шпальта

18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 р. у 

Польщі. 1/

20.30 Бюджетники

00.00 Телепродаж Тюсо

02.15 Розсекречена історія

03.10 Спільно

03.45 Разом

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45, 23.45 Мелодрама 

«Школа»

00.50 Драма «Готель ґранд 

Будапешт»

03.25 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Агата Крісті. 
Кривий будиночок»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Т/с «Політ метелика»

02.30 «Богині ефіру»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.40, 3.05 Реальна містика

12.45, 4.45 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Без паніки

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.10 Абзац

04.45, 6.00 Kids Time

04.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

06.05 Ревізор. Крамниці

09.50 Таємний агент

11.30 Таємний агент. Постшоу

16.30 Топ-модель

21.30 Х/ф «Секс по дружбі»

23.40 Х/ф «Відпадний 

препод»

02.00 Екси

ICTV

04.10 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

10.10 Більше ніж правда

11.30, 13.20 Х/ф «Місія 

порятунку»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Місія 

порятунку 2»

15.30, 16.20 Х/ф 

«Антиґанг»

17.45, 22.25 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес»

00.30 Х/ф «Озеро страху 3»

02.00 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 0.50 Огляд преси

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.20 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.20 Про військо

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.30 Кордон держави

01.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
07.05 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Останнє 

полювання»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 3.20 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

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

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Елементи 
07.00 Новини 
07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
07.45 UA.МУЗИКА. Кліп
07.50 Погода
08.00 Новини 
08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-
2019. Найкраще

09.00 Новини 
09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-
2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 
Документальна 
програма 

11.35 Китайський живопис. 
Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 
12.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл
13.35 Україна 1917-2017. 

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

14.30 Час поезії. Ліна 
Костенко

15.00 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.30 Мистецький пульс 
Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Я-віртуоз 

17.50 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-
2019. Найкраще

19.20 UA. Культура на 
Книжковому Арсеналі-
2019. Час поезії

19.45 Аромати Шотландії. 
Документальний цикл 

20.10 Мегаполіси. 
Документальний цикл

21.00 Новини 
21.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА
23.00 100 років літератури. 

1920-1929 
23.10 Розсекречена історія 
00.10 Україна 1917-2017. 

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

01.25 Новини 
01.55 РадіоДень 
02.35 Джузеппе Верді. 

Макбет. Національна 
опера України ім. 
Тараса Шевченка 

04.45 #БібліоFUN з 
Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.00, 20.55 Т/с «Швидка 
допомога»

07.05 МастерШеф
14.40 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «Розлучниця»
00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

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

«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00 «Решала-2»
11.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.55 Х/ф «Винищувачі»
15.25 Х/ф «Робокоп»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.30, 23.00 Т/с «Касл»
00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Туреччина — 
Узбекистан. Контрольна 
гра

07.45, 18.00 Передмова до 
3-го та 4-го турів. Відбір 
до ЄВРО-2020 р.

08.15 U-21. Україна 
— Кіпр. Турнір В. В. 
Лобановського

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 2.00 «Тоттенгем» 
— «Ліверпуль». Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

12.35 «Великий футбол»
14.15, 22.50 Передмова до 

фінальної стадії. Ліга 
Націй УЄФА

14.45, 1.05 Журнал Ліги 
Європи

16.00, 23.20 Франція 
— Болівія. Контрольна 
гра

17.50, 21.25 Топ-матч

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Матч. Плей-оф. 

ЧУ
21.35 Огляд сезону. ЧІ
04.10 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 
«Олімпік». ЧУ

07.50, 18.00 Журнал Ліги 
Європи

08.45 «Олександрія» 
— «Динамо». ЧУ

10.35 Передмова до 
фінальної стадії. Ліга 
Націй УЄФА

11.05 Франція — Болівія. 
Контрольна гра

12.55 Огляд сезону. ЧІ
13.50 «Львів» — «Шахтар. 

ЧУ
15.40 Передмова до 3-го та 

4-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

16.10, 3.55 Туреччина — 
Узбекистан. Контрольна 
гра

18.55 «Тоттенгем» — 
«Ліверпуль». Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

21.10 «Бомбардир» Є. 

Селезньов
21.40 U-21. Україна 

— Кіпр. Турнір В. В. 
Лобановського

23.30, 1.35, 3.40 Топ-матч
23.45 Матч. Плей-оф. ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.10, 14.10 Правда життя
09.20, 18.00 Земля 2050 р.
10.10, 17.05 Фестивалі 

планети
10.40 Незвичайні культури
11.10 Ілюзії сучасності
12.10 Скептик
13.10, 0.30 Речовий доказ
15.10, 23.40 Секрети Другої 

світової
16.05, 21.40 Суперзаводи
19.00, 20.55 Секретні території
19.50 Підроблена історія
22.40 Морські гіганти
01.35 Містична Україна
02.25 Брама часу

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
10.00, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»
13.00 «Вірю не вірю»
13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»
18.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
01.00 «Блокбастери»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Казкова країна 

достатку»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 4.10 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Шотландії»

12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 

23.50, 3.35, 5.20 Погода

12.25 «Кухня По»

13.20 Країна на смак

14.25 «Тайська кухня»

15.15, 2.15 По обіді шоу

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 Разом

18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 р. у 

Польщі

20.30 Наші гроші

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Спільно

03.45 Перша шпальта

05.30 «Цікаво. com»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

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

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

до кінця року — 138 грн. 66 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45, 23.45 Мелодрама 

«Школа»

00.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Труп мого 
ворога»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»

02.30 «Богині ефіру»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.40, 3.05 Реальна містика

12.45, 4.45 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.45 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10 Ревізор. Крамниці

09.50 Таємний агент

11.10 Таємний агент. 

Постшоу

16.10 Топ-модель

21.50 Х/ф «Чому він»

00.00 Х/ф «Відпадний 

препод 2»

02.10 Кохання 

на виживання

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашинґтон

04.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

11.00, 13.15 Х/ф 

«Нещадний»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Брати по зброї»

15.10, 16.20 Х/ф 

«Якось у Мексиці: 

Відчайдушний 2»

17.50, 22.25 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес»

00.25 Х/ф «Озеро страху 4»

02.00 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20, 0.45 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

15.25 Енергобезпека

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

01.15, 2.10, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.40 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто 
кому хто»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Преферанс по 
п’ятницях»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 3.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.40 «Випадковий свідок»

04.10 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.35 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін. Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.25 Погляд зсередини 

12.50 Мегаполіси. 

Документальний цикл

13.40 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. 

Винниченко без 

брому. Документальна 

програма

14.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.30 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Я-віртуоз 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Весняні солоспіви

21.00 Новини 

21.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно. Театральні 

традиції. Віра Холодна 

та поява кіностудій

23.15 Розсекречена історія 

00.10 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. 

Винниченко без 

брому. Документальна 

програма

01.25 Новини 

01.55 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня» 

02.45 РадіоДень 

03.05 Меррей Шизгал. 

Любофф. Київський 

академічний Молодий 

театр, 18+

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.55, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

08.55 МастерШеф

15.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 ЕксперименТИ

22.45 Т/с «Розлучниця»

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 0.45 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений світ»

13.00 «Помста природи»

13.20 Х/ф «Робокоп-2»
15.25 Х/ф «Робокоп-3»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.30, 23.00 Т/с «Касл»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Швейцарія — Данія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.45, 15.10, 20.30 Передмова 

до фінальної стадії. 

Ліга Націй УЄФА

08.15 Матч. Плей-оф. ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи

11.15 Португалія — Україна. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

13.00, 0.10 Передмова до 3-го 

та 4-го турів. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

13.30 U-21. Україна 

— Кіпр. Турнір В.В. 

Лобановського

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

16.55 Португалія — Сербія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

18.45 Франція — Болівія. 

Контрольна гра

21.00, 23.40 «Ліга Націй. 

Матч-центр»

21.35 LIVE. Португалія 

— Швейцарія. Ліга 

Націй УЄФА

00.40 U-21. Україна — 

Ізраїль/Болгарія. Турнір 

В.В. Лобановського

02.30 Огляд сезону. ЧІ

03.25 Хорватія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

05.15 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 U-21. Україна 

— Кіпр. Турнір В. В. 

Лобановського

07.50, 16.25 Огляд сезону. ЧІ

08.45 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

11.00, 3.10 Журнал Ліги 

Європи

11.50 Передмова до 

фінальної стадії. Ліга 

Націй УЄФА

12.20, 21.20 Матч. Плей-оф. ЧУ

14.10 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.20, 23.10 Топ-матч

17.30, 19.55 «Студія LIVE»

17.55 LIVE. U-21. Україна — 

Ізраїль/Болгарія. Турнір 

В. В. Лобановського

20.25 Журнал Ліги Чемпіонів

23.20 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

01.10 Огляд матчу 

«Португалія-

Швейцарія». Ліга Націй 

УЄФА. Прем’єра

01.20 Словаччина — 

Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

04.05 Австрія — Польща. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.00 Правда життя

09.15, 18.00 Земля 2050 р.

10.05 Незвичайні культури

11.05 Ілюзії сучасності

12.00 Скептик

13.00, 0.30 Речовий доказ

15.10, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.05, 21.40 Суперзаводи

17.05 Фестивалі планети

19.00, 20.55 Секретні території

19.50 Підроблена історія

22.40 Морські гіганти

01.35 Містична Україна

02.30 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.00, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

12.50 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»

11.00 Богиня шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 4.10 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Шотландії»

12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 3.30 

Погода

12.25 «Кухня По»

13.20 Енеїда

14.25 «Тайська кухня»

15.15 Країна на смак

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.30 Спільно

19.55 Д/ф «Супер-Чуття»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 #ВУКРАЇНІ

05.30 «Цікаво. com»
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5 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, 0.55, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.35 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Поліцейська 
історія»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»

02.25 «Богині ефіру»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.40, 2.15 Реальна містика

12.45, 5.30 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Служба 

розшуку дітей

04.15 Зона ночі

04.50 Абзац

05.40 Ревізор. Крамниці

09.40 Таємний агент

11.00 Таємний агент. 

Постшоу

16.00 Топ-модель

21.50 Х/ф «Однокласники»

23.40 Х/ф «Відпадний 

препод-3»

02.00 Хто проти 

блондинок

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.20, 13.15 Х/ф 
«Якось у Мексиці: 
Відчайдушний-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Місія 
порятунку»

15.35, 16.20 Х/ф «Місія 
порятунку-2»

17.50 Т/с «Майор і магія»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Х/ф «Антиґанг»
00.10 Х/ф «Лейк Плесід 

проти Анаконди»
01.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20, 0.55 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з 

Патріархом

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 

Погода на курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

14.25 Тема дня

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

06.50 Х/ф «Акваланги на 
дні»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 
справа...»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.10 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.10 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

11.40 Часи змін. Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.35 Погляд зсередини 

13.00 Мегаполіси. 

Документальний цикл

13.45 Василь Макух. 

Смолоскип. 

Документальна 

програма

14.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.30 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Зустріч епох». 

Вівальді-Гайдн

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.45 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.10 Мегаполіси. 

Документальний цикл

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно

21.55 Донбас. Художній 

фільм, 18+ 

00.10 Василь Макух. 

Смолоскип. 

Документальна 

програма

01.25 Новини 

01.55 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

02.45 РадіоДень 

03.05 Самюель Беккет. 

«Чекаючи на Годо». 

Київський академічний 

Молодий театр, 18+

04.50 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

07.40, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»

08.40 МастерШеф

15.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Цієї миті рік потому

22.45 Т/с «Розлучниця»

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.50 «Помста природи»

14.05 Х/ф «2012: Наднова»
15.35 Х/ф «Помпеї: 

Апокаліпсис»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.05 Т/с «Касл»

00.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Швеція — Румунія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.45 Нідерланди 

— Білорусь. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

09.30, 20.30, 2.55 Передмова 

до 3-го та 4-го турів. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 0.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

11.15 Англія — Чехія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

13.00 Журнал Ліги Європи

13.55 Франція — Ісландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

16.00, 18.20, 21.00, 23.40 

«Ліга Націй. Матч-

центр»

16.35 Португалія — 

Швейцарія. Ліга Націй 

УЄФА

18.45 U-21. Україна — 

Ізраїль/Болгарія. Турнір 

В.В. Лобановського

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Англія. Ліга Націй 

УЄФА

01.05 Болгарія — Чорногорія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.25 Ізраїль — Австрія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

05.15 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 Молдова — Франція. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.50, 3.25, 5.30 Топ-матч

08.00, 10.30 «Ліга Націй. 

Матч-центр»

08.40, 21.15 Португалія 

— Швейцарія. Ліга 

Націй УЄФА

11.00 U-21. Україна — 

Ізраїль/Болгарія. Турнір 

В.В. Лобановського

12.50, 23.05 Передмова до 

3-го та 4-го турів. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

13.20 Іспанія — Норвегія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.10 Журнал Ліги Чемпіонів

16.05 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

17.55 Огляд сезону. ЧІ

18.50 Чорногорія — Англія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

20.40 «Бомбардир» 

Є. Селезньов

23.35 Італія — Фінляндія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

01.25 Огляд матчу 

Нідерланди — Англія. 

Ліга Націй УЄФА. 

Прем’єра

01.35 Вельс — Словаччина. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.40 Мальта — Іспанія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 14.10 Правда життя

09.35, 18.00 Земля 2050 р.

10.25, 17.05 Фестивалі 

планети

11.25 Ілюзії сучасності

12.20 Скептик

13.15, 0.30 Речовий доказ

15.15, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.05, 21.40 Річкові монстри

17.35 Незвичайні культури

19.00, 20.55 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

22.40 Таємнича Латинська 

Америка

01.35 Містична Україна

02.25 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.00, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

12.50 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Щасливий 
Ганс»

11.00 Богиня шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 4.10 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Шотландії»

11.50 «Аромати Іспанії»

12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 3.30 

Погода

12.25 «Кухня По»

13.20 UA:Фольк. Спогади

14.25 «Тайська кухня»

15.15 Енеїда

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.20, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ф «Супер-Чуття»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Букоголіки

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.55 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35, 22.50 «Ліга сміху»

00.50 «Київ вечірній»

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»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.25 Х/ф «Пограбування»
14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»

18.00, 1.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Сценарії кохання»

04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.10 Сьогодні

09.30, 5.40 Зоряний шлях

10.40 Т/с «Дружина з того 

світу»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Головна тема. Вибір

21.35 Футбол. Відбір до Євро-

2020 р. Україна-Сербія

00.10 По слідах

00.50, 2.15 Х/ф «Формула 
щастя»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба 

розшуку дітей

03.55 Зона ночі

04.10 Абзац

05.00 Ревізор. Крамниці

06.50 Таємний агент

08.40 Таємний агент. 

Постшоу

16.30 Топ-модель

21.40 Х/ф 

«Однокласники-2»

23.40 Х/ф «Училка»

01.40 Х/ф «За подих 

від тебе»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Мишаче 

полювання»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.20, 22.50 Т/с 

«Марк+Наталка»

16.30 «На трьох»

18.45, 1.40 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

21.35 Дизель шоу

23.50 Х/ф «Роллербой»

02.05 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25 Акцент

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.20 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30, 1.15 Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.25 Тема дня

17.10, 2.15 Кендзьор

18.15, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

23.40 ID JOURNAL

00.25 Винна карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

07.05 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Єдина дорога»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Важко бути 
мачо»

01.40 «Хвороби-вбивці»

02.45 «Випадковий свідок»

03.35 «Легенди бандитського 

Києва»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює? 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

11.30 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

12.05 Часи змін-Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Погляд зсередини 

12.55 Мегаполіси. 

Документальний цикл

13.45 Скіфія. Царство 

курганів. 

Документальна 

програма

14.15 Перемоги України. 

Документальний цикл

14.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.30 Мистецький пульс 

Америки

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Віктор Павлік. 

Ювілейний Концерт

18.15 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.45 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.20 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

20.25 Мегаполіси. 

Документальний цикл

21.15 Новини 

21.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років мистецтва. 

1930-1940-ті роки

23.10 Розсекречена історія 

00.05 Скіфія. Царство 

курганів. 

Документальна 

програма

00.35 Перемоги України. 

Документальний цикл

01.25 Новини 

01.55 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня» 

02.45 РадіоДень 

03.05 Теа Дорн. Marleni. 

Пруські діви, волоссям 

білі, мов сталь. 

Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.30, 1.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

11.30 Х/ф «Нерви на межі»
13.35 Х/ф «Спокута»
15.20 Х/ф «П’ять років та 

один день»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.05 Х/ф «Красуня»
22.50 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.55 Х/ф «Трігонал: 
Боротьба за 
справедливість»

15.50 Х/ф «Шангрі-ла: На 
межі зникнення»

19.25 Х/ф «Ера 
динозаврів»

21.10 Х/ф «Придорожній 
заклад»

23.30 Х/ф «Придорожній 
заклад-2»

01.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу 

«Португалія — 

Швейцарія». Ліга Націй 

УЄФА

06.10 Чорногорія — Англія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

08.00 Огляд матчу 

«Нідерланди-Англія». 

Ліга Націй УЄФА

08.10 Португалія — Україна. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.25 Іспанія — Норвегія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

12.10 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

13.55 Італія — Фінляндія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

16.05, 18.25 «Ліга Націй. 

Матч-центр»

16.40 Нідерланди — Англія. 

Ліга Націй УЄФА

18.50 Португалія — 

Швейцарія. Ліга Націй 

УЄФА

20.30, 22.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.40 LIVE. Україна — Сербія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

02.40 Журнал Ліги Чемпіонів

03.40 Грузія — Гібралтар. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 Франція — Ісландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.50, 21.05 Топ-матч

08.00, 10.30 «Ліга Націй. 

Матч-центр»

08.40, 4.10 Нідерланди 

— Англія. Ліга Націй 

УЄФА

11.00 Португалія — 

Швейцарія. Ліга Націй 

УЄФА

12.50 Журнал Ліги Чемпіонів

13.45 Угорщина — Хорватія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.35 Журнал Ліги Європи

16.30 Люксембург — Україна. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

18.20 Передмова до 3-го та 

4-го турів. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

18.50 LIVE. Грузія — 

Гібралтар. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

20.55 Огляд матчу 

«Португалія — 

Швейцарія». Ліга Націй 

УЄФА

21.25 Огляд матчу 

«Нідерланди-Англія». 

Ліга Націй УЄФА

21.35 LIVE. Данія — Ірландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

23.40 Півн. Македонія 

— Польща. Відбір до 

ЄВРО-2020 р. Прем’єра

01.30 Литва — Люксемубрг. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

03.20 Огляд сезону. ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 14.00, 2.05 Правда 

життя

09.10, 18.00 Земля 2050 р.

10.00 Фестивалі планети

10.50 Ілюзії сучасності

11.50 Скептик

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.20, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.05, 21.40 Річкові монстри

17.05 Незвичайні культури

19.00, 20.55 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

22.40 Таємнича Латинська 

Америка

01.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.15, 16.50 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.00 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

20.00 Х/ф «Фатальна 
красуня»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Золота зима»
11.00 Богиня шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Т/с «Село на мільйон»

16.00 Х/ф «Сам удома 
5: Святкове 
пограбування»

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

23.00 Х/ф «Мисливці за 
скарбами»

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.15, 

21.15, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Іспанії»

12.15, 13.10, 3.30 Погода

12.25 «Кухня По»

13.20, 3.35 Сильна доля

14.25 «Тайська кухня»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.25, 19.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 р. у 

Польщі. Чвертьфінал

18.45, 2.30 Тема дня

21.40, 2.20 UA:Спорт

21.55 Чемпіонат світу з 

футболу серед жінок 

FIFA 2019 р. у Франції

00.00 Телепродаж Тюсо

03.00 Схеми. Корупція в 

деталях

04.30 Своя земля

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.10, 12.10 «Світ 

навиворіт-2: Індія»

13.05, 14.00, 15.00, 16.00 

«Світ навиворіт: 

Камбоджа»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.30 «Ліга сміху»

04.00 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25 Х/ф «Останній дюйм»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.10 «Жди меня. Україна»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Кортик»

15.20 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»

17.00, 20.30 Т/с «Я подарую 

тобі світанок»

20.00, 2.00 «Подробиці»

22.15 Т/с «Ілюзія щастя»

02.30 Х/ф «Божевільний 

день, або Одруження 

Фігаро»

04.45 Х/ф «Шельменко-

денщик»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «Чорна кров»

17.10 Т/с «Інша я»

20.00 Т/с «Інша я»

22.20, 2.00 Т/с «Єдиний мій 

гріх»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.20, 2.20 Зона ночі

06.40 М/с «Лунтік»

07.45, 9.25 Kids Time

07.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

09.30 Ревізор. Спецвипуск

17.20 М/ф «Зачарований 

принц»

19.00 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

21.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай»

23.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай-2»

01.00 Т/с «Клініка»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Більше ніж правда

07.50 Я зняв!

09.40 Дизель шоу

10.55 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.00 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Васабі»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

21.25 Х/ф «Приватний 

курорт»

22.50 Х/ф «Озеро страху-3»

00.35 Х/ф «Озеро страху-4»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5 поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30 Код успіху

13.45 Навчайся з нами

14.15 Шанс на одужання

15.20, 4.30 Акцент

16.10, 23.30, 2.40 Машина 

часу

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 Енергобезпека

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

05.30 Х/ф «Дорога в 
пекло»

08.45 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.20 Х/ф «Зникнення 

свідка»
12.00 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.55 «Таємниці 

кримінального світу»

17.00 «Правда життя»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

21.20 Х/ф «Далі нікуди»
23.20 Х/ф «Діамантові пси»
01.10 «Втеча. Реальні історії»

03.00 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.25 Цікаво. com 

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.50 Погода

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Принц за сімома 

морями. Художній 

фільм

10.30 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

11.00 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

12.20 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.50 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

16.30 Країна на смак (вип. 1) 

(1 сезон)

18.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

20.00 Осип. Київ. Надія. 

Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.30 Секрети замків 

Великобританії. 

Замки Британії. 

Документальний серіал 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

23.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

23.10 Освальд Заградник. 

«Соло для годинника 

з боєм». Київський 

академічний Молодий 

театр

01.30 UA.Фольк. Спогади 

02.20 Артур Шпіцлер. 

«Фатальний флірт, або 

Забавки». Київський 

академічний театр 

«Колесо»

04.00 Орегонський путівник

 

СТБ

06.35, 1.35 Т/с «Коли ми 

вдома»

09.30 Страва честі

10.30 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

12.10 Т/с «Швидка 

допомога»

16.25 Х/ф Міссіс 
Даутфайер

19.00 Т/с «Снайперша»

22.50 Х/ф «Красуня»

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 Ток-шоу «18 мінус»

11.15 Ток-шоу «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 Ток-

шоу «Вибори-2019. 

Парламент»

21.00 «Закрита зона»

22.00 Ток-шоу THE WEEK

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Угон по-нашому»

09.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Прибулець»
15.45 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»
17.15 Х/ф «Придорожній 

заклад»
19.20 Х/ф «Найманець»
21.05 Х/ф «Захисник»
22.50 Х/ф «Я прийшов з 

миром»

00.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Данія — Ірландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.45, 14.15, 17.55, 20.55, 3.20 

Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.35, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 13.25 «Головна 

команда»

11.35 Україна — Сербія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.55 LIVE. Ісландія 

— Албанія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

18.50 LIVE. Фінляндія — 

Боснія і Герцеговина. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Білорусь 

— Німеччина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

23.40 Греція — Італія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Хорватія — Вельс. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

04.00 Азербайджан 

— Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

08.15 Півн. Македонія 

— Польща. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

10.05 Литва — Люксемубрг. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

11.55 Данія — Ірландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

13.45 Топ-матч

14.00 Нідерланди — Англія. 

Ліга Націй УЄФА

15.50 LIVE. Хорватія 

— Вельс. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

17.55, 20.55, 23.40 

«Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

18.50 LIVE. Азербайджан 

— Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Туреччина 

— Франція. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

02.25 Ісландія — Албанія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

04.10 Фінляндія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05 Містична Україна

08.55, 18.35 Прихована 

реальність

10.30 Секрети Другої світової

12.10, 21.00 Найбільші 

обмани в історії

14.45 Таємнича Латинська 

Америка

16.45 Річкові монстри

23.40 Секретні території

00.35 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10, 2.10 «Жаннаодружи»

09.10 «Ух ти show»

10.00 М/ф «Союз звірів»

11.40 М/ф «Астерікс та 

вікінги»

13.00 Х/ф «Фатальна 

красуня»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Одержимість»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.35 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

12.50 Х/ф «Щасливий 

Ганс»

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.50 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька і Володька

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.25, 

4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.30 Енеїда

11.35 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

12.55 Х/ф «Естер 

Прекрасна»

14.45 «Мальовничі села»

15.10 «Фестивалі планети»

15.45 «Браво, шеф!»

16.45 Разом

17.20 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Панама»

18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 р. у 

Польщі. Чвертьфінал

20.20, 2.40, 4.25 Погода

20.30 Спільно

23.25 Як дивитися кіно

23.50 Х/ф «Сільвіо та інші»

02.45 UA:Фольк. Спогади

03.40 Своя земля

04.35 Світло

05.30 «Цікаво. com»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 2.45 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

10.40 Бойовик «Телефонна 

будка»

12.05 Бойовик «Облога»

14.15 Х/ф «День 
незалежності»

17.05 Х/ф «День 
незалежності. 
Відродження»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос. Діти-5»

23.05 «Ліга сміху»

01.05 «Київ вечірній»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Дванадцята 

ніч»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

13.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

17.15 Х/ф «Гра Моллі»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Правила виживання. 

Спецвипуск»

22.00 Х/ф «Мільйонер»

00.10 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Інша я»

13.00, 3.10 Т/с «Ні слова про 

кохання»

17.00, 21.00 Т/с «Повернення 

до себе»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Єдиний мій 

гріх»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

06.40 Стендап шоу

07.45, 13.35 Kids Time

07.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

09.40 М/ф «Вартові 

джунглів»

11.40 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

13.40 М/ф «Розчудовий 

принц»

15.00 Х/ф «50 перших 
поцілунків»

17.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай»

19.10 Х/ф «Мілина»
21.00 Х/ф «Глибоке синє 

море»
23.10 Х/ф «Глибинний 

підйом»
01.10 Т/с «Клініка»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Громадянська оборона

06.20 Антизомбі

08.05 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Пес»

15.00 Х/ф «Приватний 

курорт»

16.25 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Пробудження»

22.50 Х/ф «Прибуття»

00.55 Х/ф «Лейк Плесід 

проти анаконди»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

11.40 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30 Діалоги з Патріархом

15.20 Шанс на одужання

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Рандеву

18.00, 1.00, 5.10 Час: 

Підсумки тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док. фільм

23.15 Полігон

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.50 Х/ф «Грішник»
07.20 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
12.45 Х/ф «Тридцять три»
14.15 Х/ф «Рідна земля»
17.00 Х/ф «Далі нікуди»
19.00 Х/ф «Формула 

кохання»
20.50 Х/ф «Хроніки 

месника»
22.55 Х/ф «Дубина»
00.50 Х/ф «Діамантові пси»
02.35 «Речовий доказ»
03.40 «Випадковий свідок»
03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Незвідані шляхи. 

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

Мультфільм 
08.25 Як це працює? 
08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.50 Погода
09.00 Новини 
09.05 Казки перевірені часом. 

Пастка для котів. 
Мультфільм

10.30 Дива Китаю. 
Документальний цикл 

11.00 Аромати Греції. 
Документальний цикл 

11.25 Аромати Шотландії. 
Документальний цикл 

12.20 Кухня По. Кулінарна 
програма 

12.50 Біблійна Колекція. 
Павло із Тарсуса. 
Художній фільм 

16.00 ПРЕМ`ЄРА. Всесвітня 
природна спадщина. 
Фільм 3. Коста-Ріка

16.55 Фольк-music
18.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.20 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 1. 

«США. Національний 

парк Йелоустоун» 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Джузеппе Верді. 

«Макбет». Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

01.30 UA.Фольк. Спогади

02.20 Жан-Батіст Мольєр. 

«Уявно хворий». 

Київський академічний 

театр «Колесо»

04.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»

09.00 Страва честі

09.55 Експерименти

11.55 Хата на тата

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.15 Я соромлюсь свого тіла

00.10 Цієї миті рік потому

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 20.45 

«Репортер». Новини

10.10 Ток-шоу «18 плюс»

11.10 Ток-шоу «Кримінал» та 

Катериною Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Про особисте»з 

Наталкою Фіцич

18.00, 19.00, 20.00 Ток-

шоу «Вибори-2019. 

Парламент»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Прем’ єра! «Він, вона і 

телевізор-3»

14.05 Х/ф «Трігонал: 
Боротьба за 
справедливість»

16.00 Х/ф «Шангрі-ла: На 
межі зникнення»

17.30 Х/ф «Ера 
динозаврів»

19.15 Х/ф «Кришталеві 
черепи»

21.00 Х/ф «Слідопит»
22.55 Х/ф «Придорожній 

заклад-2»
00.35 Він, вона і телевізор

03.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Португалія — 

Швейцарія. Ліга Націй 

УЄФА

07.45, 12.15, 19.55, 3.20 

Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Білорусь — Німеччина. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

12.55 Нідерланди — Англія. 

Ліга Націй УЄФА

14.45 Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

16.05, 19.05 «Головна 

команда»

17.15 Україна — Сербія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

21.00, 00.05 «Ліга 

Націй. Матч-центр»

21.35 LIVE. Фінал. Ліга Націй 

УЄФА

00.35 Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Огляд туру

01.30 Матч за 3-тє місце. Ліга 

Націй УЄФА

04.00 Греція — Італія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

08.15, 3.55 Хорватія — Вельс. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

10.05, 12.50, 15.20 

«Євровідбір-2020. 

Матч-центр»

11.00 Азербайджан — 

Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

13.30 Туреччина — Франція. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.50 LIVE. Матч за 3-тє 

місце. Ліга Націй УЄФА

20.10 Греція — Італія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

22.00 Україна — Сербія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

23.50 Білорусь — Німеччина. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

01.40, 3.40 Топ-матч

01.50 Данія — Ірландія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 0.35 Містична Україна

08.45, 18.35 Прихована 

реальність

10.30 Секрети Другої світової

12.10, 21.00 Найбільші 

обмани в історії

14.45 Таємнича Латинська 

Америка

16.45 Річкові монстри

23.40 Секретні території

01.25 Майор «Вихор»

02.10 Академік Корольов

02.50 Зворотний бік Місяця

03.40 Полювання на НЛО

04.30 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

05.10 Мерилін Монро

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.50 М/ф «Астерікс та 

вікінги»

11.10 М/ф «Союз звірів»

13.00, 1.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.10 М/ф «Ніко-2: 

маленький братик — 

великі неприємності»

12.30 Х/ф «Золота зима»
14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.50 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька і Володька

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 4.10 Новини

09.30, 2.20 Енеїда

10.35 Країна на смак

11.35 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

12.55 Х/ф «Ганс Рьоклє і 
чорт»

14.20 «Тайська кухня»

15.20, 22.00 Бюджетники

15.50 UA:Фольк. Спогади

16.55 Перший на селі

17.25 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

США. Національний 

парк Гранд Каньйон»

18.25 «Фестивалі планети»

18.55 #ВУКРАЇНІ

19.25 Перша шпальта

19.55 «Мегаполіси»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.30 Т/с «Окуповані»

23.45 Погода

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 «Аромати Перу»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.30 «Цікаво. com»
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше сім туристів iз Півден-
ної Кореї загинули під час прогулянки 
катером на Дунаї. Трагедія сталася 29 
травня близько 22-ї години за місце-
вим часом у Будапешті. Як повідомляє 
місцева влада, на борту човна перебу-
вали 33 особи. Як зазначає у своїй за-
яві угорське МВС, приблизно за годину 
після ката строфи поліцейським і ряту-
вальникам удалося знайти 18 осіб, 14 iз 
яких були в задовільному стані. Одно-
го вдалося реанімувати, ще троє помер-
ли. 
 Місцеві медіа повідомляють, що за 
кілька годин після аварії судно знайшли 
поблизу моста Маргіт. Станом на ранок 
30 травня сімох постраждалих доправи-
ли до лікарні, повідомив речник ряту-

вальної служби. Решту пасажирів шу-
кають за допомогою аквалангістів. По-
шуки ускладнені, тому що в Дунаї під-
нявся рівень води після рясних дощів 
на початку травня. Температура води в 
річці становить лише 10 градусів. 
 Повідомлення про обставини катаст-
рофи — суперечливі. Агенція «Рейтер» 
інформує, що човен був пришвартова-
ний біля будівлі парламенту і, вірогід-
но, його вдарило інше туристичне суд-
но. Натомість власник судна Hableany 
(«Русалка») розповів новиннєвому сай-
ту Index.hu, що судно затонуло під час 
«звичайної екскурсії Дунаєм». 
 На борту катера, який розрахований 
на 45 пасажирів, перебували, в основ-
ному, туристи з Південної Кореї та двоє 
членів екіпажу — місцевих, повідомляє 
угорська інформаційна агенція MTI. 

Усі семеро загиблих — туристи, повідо-
мили в південнокорейському міністерс-
тві закордонних справ. Офіційних під-
тверджень того, що серед зниклих або 
загиблих були громадяни інших країн, 
не надходило.

 Президент Південної Кореї Мун 
Чже Ін розпорядився надати всі до-
ступні ресурси для порятунку співвіт-
чизників. МЗС країни відрядило на 
місце трагедії групу з 18 чиновників і 
рятувальників. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У середу, 29 травня, Сейм Латвії 
обрав на посаду президента суддю 
Суду Євросоюзу Егіла Левітса. Кан-
дидатуру 63-річного Левітса висуну-
ли представники правлячої коаліції. 
Левітс заручився підтримкою 61 депу-
тата, хоча для перемоги достатньо от-
римати просту більшість — 51 голос. 
Його суперники Юріс Янсонс і Дід-
зіс Шмітс отримали 8 і 24 голоси від-
повідно.
 Термін повноважень нинішнього 
президента Раймондаса Вейоніса за-
кінчується у середині липня, але він 
вирішив не балотуватися на цю по-
саду повторно. У Латвії президента 
вибирають кожні 4 роки. Президент 
Латвії представляє державу на міжна-
родній арені, він є верховним головно-
командувачем збройних сил, має пра-
во призначати і звільняти послів та ін-
ших представників держави. Він має 
законодавчу ініціативу і також може 
запропонувати громадянам проголо-
сувати з питання розпуску Сейму. 
 У 1990-х роках Левітс був пред-
ставником Латвії в Європейському 
суді з прав людини. З 2004 року суд-
дя Європейського суду, його повно-

важення мають закінчитися в 2024 
році. Егілс Левітс під час політичної 
трансформації брав участь у розробці 
латвійської декларації про незалеж-
ність від 4 травня 1990 року. Окрім 
того, Левітс був міністром юстиції, де-
путатом Сейму та послом у кількох єв-
ропейських країнах.
 Егіл Левітс став десятим президен-
том сучасної Латвії (з 1989 року) і 15-
м за всю історію країни. 
 Інформагенція «Франс Пресс» ок-
ремо нагадує, що 1972 року родину 
Левітса, батько якого був дисиден-
том, вислали з СРСР. Родина мешкала 
в Німеччині, де Егіл здобув юридичну 
та політологічну освіту. 
 У Латвії, населення якої стано-
вить ледь більше двох мільйонів осіб, 
лідера країни обирає парламент краї-

ни. Цього разу Сейм уперше оби-
рав президента не таємним, а від-
критим голосуванням. Тому грома-
дяни країни вперше могли дізнати-
ся, як проголосував кожен депутат 
Сейму. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Ізраїльський парламент 
саморозпустився 
 Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск 
після лише восьми тижнів роботи. «За» проголосува-
ли 74 з 120 депутатів Кнесету, «проти» — 45. Нові ви-
бори до Кнесету призначено на 17 вересня. Причиною 
цього рішення став провал переговорів щодо створен-
ня урядової коаліції. Біньямін Нетаньяху мав сформу-
вати уряд до вечора 29 травня. Прем’єр-міністр пла-
нував створити кабінет iз представників правих та 
релігійних партій, але переговори до цього терміну 
не увінчалися успіхом. Нагадаємо, що Кнесет само-
розпустився в грудні 2018 року, дострокові вибори 
відбулися в березні. За їхніми результатами очолю-
вана Нетаньяху партія «Лікуд» та новий центристсь-
кий блок «Кахоль-лаван» отримали по 35 депутатсь-
ких мандатів (зі 120). Однак з урахуванням попередніх 
коаліційних домовленостей між партіями та блоками 
Нетаньяху мав забезпечити собі підтримку 65 депу-
татів. Політик очолює ізраїльський уряд безперервно 
з 2009 року, до цього він обіймав посаду прем’єр-
міністра у 1996-1999 роках.

Усе менше росіян підтримують Путіна 
 У середньому по всій Росії за чинного президен-
та голосувала б менш ніж половина з тих, що мають 
право брати участь у виборах. Опитування про під-
тримку чинного президента здійснювалося Фондом 
громадської думки. Дослідження було закритим, але 
його результати опублікувала інформаційна агенція 
РБК. Згідно з опитуванням, підтримка Володими-
ра Путіна не перевищує в середньому 48 відсотків. 
Найнижча — на Далекому Сході Росії. У Магадані 
лише 36% респондентів готові знову проголосува-
ти за нинішнього президента. Раніше Всеросійсь-
кий центр досліджень громадської думки повідомив, 
що лише 31% росіян довіряє Путіну. Голова Центру 
Валерій Федоров ствердив, що «росіяни вже пере-
стали вірити, що найближчим часом їхні умови жит-
тя поліпшаться». Деякі соціологи пояснюють, що на 
зниження підтримки дедалі сильніше впливає «вто-
ма суспільства» від майже двадцяти років правлін-
ня Путіна.

Переговори між владою й опозицією 
Венесуели 
 Переговори між представниками влади й опозиції 
Венесуели за посередництва норвезьких дипломатів 
у Осло завершилися без результату. Сторони не до-
сягли згоди, повідомили в офісі тимчасового прези-
дента Венесуели Хуана Гуайдо. Гуайдо пропонує главі 
Венесуели Ніколасу Мадуро відмовитися від влади. 
Натомість Мадуро навідріз відмовляється йти у від-
ставку. Гуайдо заявив у інтерв’ю американському те-
леканалу Fox Business Network, що вуличні протести в 
Венесуелі триватимуть, передає інформагенція dpa.

Північну Македонію та Албанію 
кличуть у ЄС 
 Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС 
якнайшвидше почати переговори про вступ до Єв-
ропейського союзу Північної Македонії та Албанії, 
зазначивши, що обидві балканські країни прове-
ли необхідні реформи. Рекомендація була части-
ною щорічного звіту про стан виконання вимог ЄС у 
шести країнах-претендентах на членство. Окрім Пів-
нічної Македонії та Албанії, це Боснія і Герцеговина, 
Косово, Сербія та Туреччина. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Про своє рішення піти з посади 
спецпрокурор США Роберт Мюллер 
повідомив під час першого публічно-
го виступу за результатами розсліду-
вання російського втручання в аме-
риканські вибори, повідомляє «Радіо 
Свобода». Мюллер заявив, що закри-
ває свій офіс і покидає Міністерство 
юстиції. 
 Коментуючи підсумки розсліду-
вання, Мюллер зазначив, що його до-
повідь промовляє сама за себе. Спец-
прокурор констатував факт втручання 
Кремля у вибори президента США, але 
не став прямо звинувачувати Дональда 
Трампа у змові з Москвою. «Було зроб-
лено безліч систематичних спроб втру-
титись у наші вибори, і це тверджен-
ня заслуговує на увагу кожного амери-
канця», — сказав Мюллер. При цьо му 
Мюллер наголосив, що, якби він був 
упевнений у відсутності вини глави де-
ржави, він би так і сказав.
 За словами спецпрокурора, вису-
нення звинувачень Трампу було не-
можливим iз двох причин: коман-

да Мюллера працювала за правилами 
Міністерства юстиції, а також тому, 
що в США немає суду, який міг би ви-
нести рішення за висуненими звинува-
ченнями.
 Роберт Мюллер у ході розслідуван-
ня, яке тривало майже два роки, вста-
новив факти втручання Росії в амери-
канські вибори — шляхом хакерських 
атак і поширення недостовірної інфор-
мації в соцмережах. У той же час Мюл-
лер не знайшов доказів змови Трампа 
або його команди з Росією, але відмо-
вився прямо визнати президента не-
винуватим в перешкоджанні право-
суддю, залишивши рішення цього пи-
тання на розсуд генпрокурора Вілья-
ма Барра. Той, у свою чергу, вирішив 
не притягувати Трампа до відповідаль-
ності.
 Цього місяця стало відомо, що пре-
зидент Трамп заблокував передачу 
Конгресу повного тексту доповіді спец-
прокурора Мюллера. Трамп також вва-
жає, що члени команди Мюллера не-
законно переказують інформацію 
ЗМІ. «Схоже, що команда Боба Мюл-
лера, яка складається з 13 ненависни-

ків Трампа та розгніваних демократів, 
незаконно передає інформацію в пре-
су, в той час як фейкові новиннєві ЗМІ 
створюють власні історії з джерелами 
чи без них — джерела більше не мають 
значення для наших корумпованих і 
нечесних мейнстрімних медіа. Вони 
посміховище», — заявив Трамп у ха-
рактерному для нього зверхньому та 
зневажливому тоні. Зауважте, що він 
по-хамськи вжив скорочений варіант 
імені Роберт (Боб), хоча щодо нього 
навіть його запеклі противники ніко-
ли не вживають скорочену форму імені 
— Дон чи Донні. ■

Прогулянки Дунаєм, звідки відкривається чудовий вид на місто, завжди приваблювали туристів.❙

КАТАСТРОФИ

«Русалка» потягнула на дно 
У Будапешті затонув прогулянковий катер, 
загинули туристи

■

КОНФЛІКТ

Не встояв у протистоянні з Трампом
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав у відставку

■

Роберт Мюллер здався. ❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Суддя на чолі Латвії 
Рига обрала нового 
президента країни

■

Суддя Суду Євросоюзу Егіл Левітс став 
десятим президентом Латвії. 

❙
❙
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«Педагогам раджу ніколи 
не ставити хрест на 
дитині»
 ■ Пане Петре, ваше жит-
тя — мов калейдоскоп: ре-
петиції, концерти, лекції 
в університеті, відряджен-
ня... До якої події дотичні 
тепер?
 — Щойно повернулися 
з гала-концерту Міжнарод-
ного фестивалю народно-
го хорового співу імені Ві-
талія Іжевського «Над со-
бором пісня дзвінко лине». 
Він відбувається в селі Іл-
лінці на Вінниччині. А в 
галереї «Печерськ» у Києві 
відбувся концерт до 205-
річчя від дня народження 
Тараса Шевченка. «Наша 
дума, наша пісня не вмре, 
не загине...» 
 У переддень Соборності 
України «Дарничанка» 
взяла участь у презентації 
Рушника національної єд-
ності у дзвіниці Успенсь-
кого собору Національно-
го Києво-Печерського істо-
рико-культурного заповід-
ника. Постійні репетиції 
проводимо у Білогородці 
під Києвом — iз хориста-
ми «Княжої вольниці». За 
навчальним графіком че-
кають студенти. 
 Уже років вісімнадцять 
працюю над створенням 
енциклопедії українсько-
го хорового мистецтва — 
на цю роботу мене надих-
нув світлої пам’яті Ана-
толій Авдієвський. Ко-
лись натхненно розповідав 
йому, які ж цікаві в нас є 
люди й колективи, а Ана-
толій Тимофійович спря-
мував і благословив на цю 
роботу. Вже записав понад 
дві тисячі статей. Люблю 
цю справу і вірю, що неод-
мінно її завершу.
 ■ Ви закохані у музику, 
пісню, Україну... Звідки це 
у вас? 
 — Від народження. Від 
Бога. Від батьків. Скільки 
себе пам’ятаю, батьки буду-
валися, важко працювали. 
Тато любив усе робити не-
квапом, розсудливо, якіс-
но. Покладе, наприклад, 
кілька цеглин й заводить: 
«Цвіте терен...». А мама з 
кімнати, пораючись із ба-
няками, підхоплює: «А цвіт 
опадає»... І вся оселя напов-
нюється піснею. 
 Можна сказати, що 
батьки мої були прагма-
тичні романтики. А взагалі 
я дослідив свій родовід iз 

восьми поколінь. Про маму 
писали газети, журнали, є 
навіть книжка Валенти-
ни Штельмах «Два життя 
— дві долі». Там йдеться 
про двох ровесниць, які не 
знали одна одну, але долі в 
них схожі. Одну з них, сес-
тру авторки, було запрото-
рено до Освенцима, а дру-
га — моя мама за любов до 
України стала в’язнем Но-
рильських таборів. Тато, 
за метрикою Олексій, а за 
паспортом Олександр — зі 
Скали-Подільської, бать-
ківщини славетного співа-
ка Мирослава Скала-Ста-
рицького. 
 Не лише з іменем, а 
й із прізвищем відбули-
ся курйози: за якихось пів-
століття, із калейдоскопіч-
ною зміною на Західній Ук-
раїні влад, рід Андрейцівих 
спочатку переписали Анд-
рейчуками, а невдовзі Ан-
дрійчуками. Тато був пре-
красним шевцем, виготов-
ляв пречудове взуття. До 
нього приїздили й замо-
вляли чоботи, черевики з 
багатьох сіл, навіть обласне 
керівництво. Батьки докла-
дали всіх зусиль, аби мене 
виховати й вивчити.
 ■ Ви легко вступили 
до музичної школи?
 — Навпаки, спочатку 
мене не взяли, бо зовсім не 
мав слуху. А конкурс був 
шалений! І хоч здібностей 
не виявив, але музикою 
марив. Та одного разу тра-
пився випадок — біля на-
шого двору зупинився чо-
ловік і привітався: «Слава 
Ісусу Христу! Я ваш новий 
сусіда, Іван Михайлович 
Павлюк». Батьки запро-
сили до хати, пригости-
ли. Звернули увагу, що в 
нього якась дивна валіза, 
а він тут-таки дістав звід-
там домру й почав грати. 
Іван Михайлович виявив-
ся вчителем музики. 
 Вже у вересні, коли роз-
почалося навчання, йому 
потрібно було набрати клас, 
й мене прийняли до музич-
ної школи. Я був щасливий! 
А ще через два роки захо-
пився грою на баяні. Із за-
доволенням відвідував уро-
ки Івана Михайловича. Ось 
тільки із сольфеджіо були 
проблеми. Три роки ходжу 
до музичної школи — й «ні-
чого не чую»! Пощастило на 
товариша, в якого я постій-
но списував музичні дик-
танти. То був син дяка Сте-

пан Дем’янишин з абсолют-
ним (ідеальним) слухом.
 Настав день, коли наш 
педагог раптом заявив, що 
хоче перевірити, чого нас 
навчив. Пообіцяв оцінок 
не ставити. Степан здає пер-
шим, я — за ним. Учитель 
наголошує: «Прошу не спи-
сувати!». Для певності на-
віть пересадив мене. Однак 
усі мої самостійні відповіді 
виявилися правильними. 
Вчитель на радощах вибіг 
у коридор і закричав, що в 
мене абсолютний слух про-
різався. Відтоді я всім бать-
кам і педагогам раджу ніко-
ли не ставити хрест на ди-
тині. Талант може розкри-
тися будь-коли!
 ■ Тож до здійснення мрії 
ви йшли «як по нотах»?
 — Так, успішно закін-
чивши музичну школу по 
класу домри й баяна, всту-
пив до Тернопільського му-
зичного училища. Вчився 
несамовито, бо остаточно 
зрозумів, що музика — моє 
покликання і майбутнє. Не 
пропускав жодного концер-
ту, спектаклю, виставки. 
Прийшов час вступати в 
консерваторію. Батьки 
дали чималу суму — 120 
карбованців, але я мав гріх 
— постійно купував музич-
ну, художню й наукову лі-
тературу, грамплатівки із 
записами класичної музи-
ки. Тому назбиралося чи-
мало боргів, і половину із 
цієї суми я повернув своїм 
«кредиторам». А тих 60 
карбованців, що залиши-
лися, аж ніяк не вистача-
ло на тривалу вступну епо-
пею у Києві. Тому між ек-
заменами довелося підроб-
ляти у масовці на зйомках, 
що проходили на централь-
ному стадіоні. 
 У Київській консерва-
торії пощастило на педаго-
гів. Насамперед завдячую 
своїм наставникам, про-
фесорам Миколі Іванови-
чу Різолю та Івану Адамо-
вичу Яшкевичу. Блискучу 
школу диригування прой-
шов у Миколи Івановича 
Гозулова.

«У репертуарі в нас понад 
сотня пісень»
 ■ Ви досить часто очо-
люєте журі різних фести-
валів, конкурсів.
 — Так, мене запрошу-
ють, знають, що я вима-
гаю принципового й спра-
ведливого оцінювання. Ба-

гато колективів й артистів-
аматорів, дізнавшися, що я 
буду в журі, погоджуються 
взяти участь у мистецько-
му заході. Один iз найпре-
стижніших — Всеукраїнсь-
кий фестиваль-конкурс ко-
лективів народного хоро-
вого співу імені Порфирія 
Демуцького. Його за жит-
тя завжди очолював Ана-
толій Авдієвський. Цього 
року фестиваль відбудеть-
ся у жовтні в Українсько-
му домі.
 Прекрасний Всеук-
раїнський фестиваль на-
родної творчості «Черво-
на калина» відбувається у 
Кривому Розі. Це унікаль-
не місто, де й керівники, й 
містяни підтримують ук-
раїнську музично-пісенну 
культуру, дбають про тала-
новитих виконавців.
 Цікаві мистецькі за-
ходи маємо й під Києвом, 
у Бучі, Ворзелі — Всеук-
раїнський фольклорно-ет-
нографічний фестиваль 
«Золоті ключі» імені Васи-
ля Верховинця, фестиваль 
духовної музики «Вве-
денські піснеспіви» та кон-
курс аматорської творчості 
«Пісенні візерунки».
 Не можу не згадати фес-
тиваль-конкурс стрілець-
кої пісні «Красне поле», 
який відбувається у Хус-
ті на Закарпатті. Це саме 
там, де Карпатська Україна 
була проголошена незалеж-
ною державою. Отже, фес-
тивальний рух є, українсь-
ка пісня лунає. А колекти-
ви творять чудеса. Нам є 
чим пишатися.

 ■ Як «Дарничанка» 
увійшла у ваше життя?
 — Під час навчання на 
другому курсі консерва-
торії ми зі студентами ор-
ганізували ансамбль на-
родної музики. Попросили 
професора Миколу Івано-
вича Гозулова бути нашим 
консультантом. Одного 
разу він зустрів Григорія 
Васильовича Кулябу, який 
очолював «Дарничанку». 
Він поділився з колегою: 
«Мені потрібний ансамбль 
народних інструментів». 
Тож і почав там підробля-
ти. Спочатку як учасник 
інструментального ансамб-
лю, згодом концертмейстер 
хорової групи. А вже коли 
закінчував консерваторію, 
мене запросили до цього 
ансамблю як молодого спе-
ціаліста. До речі, навіть 
відвойовували, бо за роз-
поділом на мене чекали або 
філармонія в Рівному, або 
педуніверситет у Ніжині. 
Ось так і влився в «Дарни-
чанку», й невдовзі закохав-
ся у цей хор, а через десять 
років очолив його.
 ■ «Дарничанка» й далі 
подорожує Україною, гас-
тролює за кордоном?
 — Так. «Дарничанку» 
вирізняють з-поміж інших 
колективів, приймають із за-
хопленням. Понад двадцять 
країн гідно оцінили наше 
мистецтво. Ми завжди нама-
гаємося добиватися глибоко-
го  проникнення у зміст вико-
нуваного твору, приділяємо 
багато уваги нюансуванню, 
динаміці, дикції, звукове-
денню. Та найдорожче в ко-

лективі — це люди. Вони ди-
вовижні! Не можуть не співа-
ти. Витримують виснажливі 
репетиції. 
 У своїй роботі я керую-
ся принципом: аматорської 
творчості не існує, всі й усе 
мають робити фахово. Тож 
якість у нас — передусім, 
співати маємо професійно. 
Це ж можна сказати i про 
вчителів, медиків, буді-
вельників, юристів! Біль-
ше того, я вимагаю, щоб 
хористи не просто співали, 
а робили це з насолодою, із 
задоволенням — тоді й буде 
результат! Добираємо спі-
ваків за трьома критерія-
ми: музичні здібності, пер-
спективний вік, людські 
якості. Є у нашому колек-
тиві учасниця, яка співає 
з 1972 року, коли керів-
ником був славетний Ана-
толій Максимович Пашке-
вич. Це наша староста Кате-
рина Суліма. Її щороку ко-
лектив обирає старостою.
 У репертуарі в нас по-
над сотня пісень. Намагає-
мось уникати дублювання 
репертуару інших колек-
тивів. Дбаємо і про непов-
торність костюмів.
 ■ Чи можете пригадати 
якісь цікаві чи курйозні ви-
падки під час гастролей?
 — Крім кращих сто-
личних сцен, виступати 
доводилося і в маленьких 
клубах, і на майданах, і в 
полях... Траплялися такі 
клуби, з яких почергово 
вибігали на вулицю погрі-
тися. А на Кіровоградщині, 
у Вільшанському районі, 
якось закінчили концерт о 
першій годині ночі, аж рап-
том завідувач ферми каже: 
«Наші доярки не змогли 
вас послухати, вони засму-
чені, чи не могли б заспіва-
ти для них зранку? Зміна 
починається о четвертій». 
Пів на п’яту ми вже співа-
ли на повну силу. 
 У Василівці, що на За-
поріжжі, у часи безгрошів’я 
одна пані слухала, як ми 
розспівувалися, а потім 
швиденько побігла додо-
му й виміняла яйця на кві-
ти, а після концерту вручи-
ла нам. Пригадую ветера-
на на милицях, який зро-
нив крізь сльози: «Де ж 
ти, «Дарничанко», раніше 
була, коли нас, ветеранів, 
було понад 80, а тепер ли-
шилося троє...» Українці 
— люди дивовижні. Вони 
на знак подяки виносять 
на сцену яблука, горішки, 
насіння — усе, чим багаті.
 ■ Пане Петре, завдяки 
педагогічній праці ви має-
те прекрасну можливість 
йти в ногу з часом. Які вони, 
сьогоднішні студенти?
 — Чудові. Усі вони різ-
ні — як і має бути. До кож-
ного студента треба шука-
ти індивідуальний підхід. 
Епоха інша, ментальність 
інша, це діти, які не уяв-
ляють себе без мобільного 
зв’язку. Вчити їх, послу-
говуючись тими ж метода-
ми, за якими навчали нас, 
— неможливо. Я намагаю-
ся знаходити спільну мову 
зі своїми студентами, до-
помагаю їм працевлашту-
ватися за фахом. І що дуже 
приємно, після закінчення 
університету вони не пори-
вають зі мною зв’язку.
 ■ У що вірите сьогодні?
 — У Бога, добро, поряд-
ність, талант, в Україну і 
її людей. У правду, яка за-
кладена в пісню. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Петро Андрійчук: Вірю 
в правду, закладену в пісню 
Музикант і науковець — про створення упродовж 18 років енциклопедії українського хорового 
мистецтва, на яку його надихнув Анатолій Авдієвський

■

Петро Андрійчук.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Петро Андрійчук — художній керівник заслуженого народного ансамблю пісні і 
танцю України «Дарничанка» Центру художньої та технічної творчості «Печерськ» 
і народного аматорського хору «Княжа вольниця» села Білогородка Києво-Свято-
шинського району. Родом iз Борщева, що на Тернопільщині. Професор Київського 
національного університету культури і мистецтв. Заслужений працівник культури Ук-
раїни, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня. Нещодавно нагороджений орденом 
Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.
Особистість надзвичайно багатогранна: музикант (диригент, виконавець на баяні, 
аранжувальник, композитор), громадський діяч, публіцист, провідний фахівець у 
галузі українського народно-хорового мистецтва.
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«Трохи не вистачило, аби врятувати «Арсенал-Київ» 
від вильоту з прем’єр-ліги».

Ігор Леонов
головний тренер ФК «Арсенал-Київ»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Бажання пограти на найви-
щому рівні в українському фут-
болі, виграш першої ліги з по-
дальшим підвищенням у класі 
до елітного дивізіону — це лише 
половина справи, адже закріпи-
тися серед найкращих колек-
тивів країни справа не з про-
стих. Хоча при бажанні — усе 
можливо. Приміром, на четвер-
тий сезон свого перебування у 
прем’єр-лізі «Олександрія» здо-
була історичну для клубу «брон-
зу». Водночас кращій команді 
першої ліги сезону-2017/2018 
— столичному «Арсеналу» — 
не вдалося надовго затримати-
ся серед футбольної еліти краї-
ни.
 Хоч як не намагалися «ка-
ноніри» убезпечити себе від 
швидкого повернення до пер-
шої ліги, уникнути на фініші 
чемпіонату статусу найгіршої 
команди їм не вдалося. І це при 
тому, що підопічні Ігоря Леоно-
ва мали можливість уникнути 
прямого вильоту до нижчого за 
рангом співтовариства. Прий-
нявши після нового року коман-
ду,  Леонов зумів підняти «Ар-
сенал-Київ», який після першої 
частини чемпіонату виглядав 
слабоконкурентною одиницею, 
на передостаннє місце в табелі 
про ранги. Але після яскравого 
злету, в грі «канонірів» насту-

пив черговий спад, «вирулити» 
з якого команді не вдалося. Не 
здобувши в п’яти заключних 
поєдинках чемпіонату жодної 
перемоги, підопічні Леонова 
дозволили  основному конку-
ренту в боротьбі за виживання 
— «Чорноморцю» — обійти себе 
в турнірній таблиці.
 На думку очільника «Арсе-
налу», вирішальним у битві за 
збереження прописки в еліті 

стала втрата очок під час їхньо-
го останнього побачення з «мо-
ряками», котре відбулося в 28-
му турі в Києві. «Якби на 92-й 
хвилині матчу арбітр Копієвсь-
кий незаслужено не призначив 
пенальті у наші ворота,  ми б 
виграли ту гру. І шість очок пе-
реваги над конкурентом ми б не 
розпорошили і грали б у перехід-
них матчах. А так ми вилетіли», 
— відзначив Ігор Леонов.

 Водночас дві нічиї та три 
поразки в останніх поєдинках 
чемпіонату — не той резуль-
тат, який необхідний для збе-
реження елітної прописки. Зре-
штою, й по ходу сезону «Арсе-
нал-Київ» не виглядав зрілим 
колективом, готовим надовго 
прописатися у прем’єр-лізі. По-
чергові відставки Фабріціо Ра-
ванеллі та В’ячеслава Грозного, 
масштабна «текучка» кадрів, 

відсутність своєї клубної аре-
ни, проблеми з фінансуванням 
— словом, виліт «канонірів» до 
першої ліги виглядає цілком за-
кономірною подією.
 Тим часом «Чорноморець» 
та «Карпати» візьмуть участь 
у перехідному «плей-оф». Су-
перниками «моряків», які, на-
гадаємо, вдруге поспіль грати-
муть аналогічний міні-турнір, 
буде друга команда першої 
ліги — «Колос» із Ковалівки, 
що на Київщині. А «біло-зе-
лені» за місце в еліті позма-
гаються з «Волинню», котра 
завершила першість у Д-1 на 
третьому місці. Відзначимо, 
що напередодні найбільш від-
повідальних матчів сезону, 
пославшись на незадовільний 
стан здоров’я, «Карпати» за-
лишив іспанський наставник 
Фабрі Гонсалес. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Неприємна закономірність
Не вигравши на фініші чемпіонату країни жодного поєдинку, «Арсенал-Київ» став найгіршою командою турніру

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. Другий етап. 32-й тур. Мат-
чі другої шістки. «Арсенал-Київ» 
— «Карпати» — 2:3, «Ворскла» — 
«Олімпік» — 2:2, «Чорноморець» — 
«Десна» — 3:0.
 Підсумкове становище в другiй 
шістці: 7. «Ворскла» — 42. 8. «Де-
сна» — 41. 9. «Олімпік» — 34. 10. 
«Карпати» — 33. 11. «Чорноморець» 
— 31. 12. «Арсенал-Київ» — 26.

■

Футболісти «Чорноморця» зберегли шанси для того, аби залишитися у прем’єр-лізі.
Фото з сайта chernomorets.odessa.ua. 

❙
❙

Григорій ХАТА

 Попри те, що київське «Динамо» за-
лишило Лігу Європи-2018/2019 іще на 
стадії 1/8 фіналу, інтерес до цього тур-
ніру в столичному клубі зберігався до 
останнього, адже від його підсумкового 
результату залежали імена потенційних 
суперників «біло-синіх» у кваліфікації 
наступного розіграшу Ліги чемпіонів.
 Загалом, підсумок фінального про-
тистояння між лондонськими «Челсі» 
та «Арсеналом» мав визначити місце на 
старті нового сезону ЛЧ потужного фран-
цузького «Ліона», котрий, нагадаємо, за-
вадив донецькому «Шахтарю» пробити-
ся з групи до «плей-оф» поточної Супер-
ліги. Зрештою, вийшло так, що невдача 
«канонірів» у бакинському фіналі ЛЄ-
2019 відкрила дорогу «Ліону» до групо-
вого раунду ЛЧ i позбавила київське «Ди-
намо» необхідності думати про ймовір-
ність зустрічі у кваліфікації наступної 
Суперліги з представником не останньо-
го в Європі чемпіонату Франції. Ну а «Ар-
сенал», котрий завершив національний 
чемпіонат на п’ятому місці (поза «ліго-
чемпіонською» зоною), втратив нагоду 
разом iз тріумфом у Лізі Європи здобути  
як бонус пряму перепустку до еліт-раун-
ду майбутньої ЛЧ.
 Сама ж гра за престижний трофей на 
стадіоні «Олімпійський» у Баку пройш-
ла, як кажуть, в одні ворота, хоча після 
невиразного першого тайму рахунок на 
табло був нічийним та «сухим». Проте 
швидкий гол на початку другої половини 
матчу, забитий французом Олів’є Жиру, 
кардинальним чином змінив перебіг дво-
бою, котрий, у підсумку, завершився роз-
громною перемогою «Челсі» — 4:1.
 «У перерві я попросив гравців грати 
сміливіше, незважаючи на ризик про-
грати. І ми показала хороший футбол 
проти небезпечної команди, котра вмі-
ло грає на контратаках», — резюмував 

італійський наставник «аристократів» 
Мауріціо Саррі. Примітно, що до тріум-
фу в Баку в колекції 60-річного італій-
ського наставника не було жодного тро-
фею. Водночас один iз його підопічних 
— 31-річний іспанець Педро — став пер-
шим в історії футболістом, який перема-
гав у всіх головних міжнародних турні-
рах — чемпіонаті світу, Європи, Лізі 
чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку 
УЄФА та клубному чемпіонаті світу.
 А однією з головних фішок коман-
ди-переможниці фіналу ЛЄ-2019 ста-
ла повна відсутність у її «основі» анг-
лійських футболістів. При цьому «Ар-
сенал» програв свій п’ятий поспіль єв-
рокубковий фінал. «Ми знали, що буде 
складно. Ми старалися, ми працювали, 
але зараз «Челсі» (третя команда за під-
сумками АПЛ) краще за нас», — наго-
лосив після гри іспанський наставник 
«канонірів» Унаї Емері. Був час, коли, 
працюючи з «Севільєю», Емері три сезо-
ни поспіль тріумфував у другому за си-
лою турнірі Європи. Однак продовжити 
свою успішну єврокубкову серію з «Ар-
сеналом» іспанському «коучу» не вдало-

ся. Не виключено, що «канонірів» виби-
ла з колії неординарна ситуація, що ви-
никла навколо їхнього вірменського пів-
захисника, екс-футболіста «Шахтаря» 
Генріха Мхітаряна, котрий напередодні 
фіналу заявив про свою категоричну від-
мову з міркувань безпеки (через існую-
чий конфлікт між Вірменією та Азербай-
джаном щодо Нагірного Карабаху) їхати 
до Баку. І хоча офіційна влада Азербай-

джану гарантувала Мхітаряну безпеку 
під час його перебування в країні, з ко-
мандою на фінал Генріх так і не приї-
хав. При цьому впродовж усього періо-
ду підготовки «канонірів» до вирішаль-
ного поєдинку в їхньому таборі тільки й 
обговорювали організаційно-політичну 
складову бакинського матчу, паралель-
но критикуючи УЄФА за невдалий ви бір 
столиці для фінального двобою. ■

ЛІГА ЄВРОПИ

Слово «аристократів»
Вибивши з розіграшу київське «Динамо», лондонський «Челсі» став переможцем 
другого за силою єврокубкового турніру

■

ТАБЛО

 Ліга Європи. Фінал. «Челсі» (Англія) — 
«Арсенал» (Англія) — 4:1 (Жиру, 49; Педро, 60; 
Азар, 65 (пен.), 72 — Івобі, 69).

■

Досвідчений Петер Чех у протистоянні зі своїми колишніми одноклубниками 
не зміг убезпечити «Арсенал» від розгрому у фіналі ЛЄ.
Фото з сайта uefa.com

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Дівчино, а я абсолютно 
вільний.
 — Зачекайте, давайте уточни-
мо: вільний чи нафіг нікому не пот-
рібний?

* * *
 — Ну що, ви вже підготували 
свою дитину до школи?
 — Так, щоденник і ремінь ку-
пили.

* * *
 — І як ти витрачаєш свою за-
рплату?
 — За твердим переконанням 

уряду 40% — на їжу, 30% — на 
«комуналку», 30% — на одяг, 20% 
— на розваги і непередбачені вит-
рати.
 — Але ж це в сумі виходить 
120%.
 — У тому-то й проблема.

* * *
 — Продайте мені десять пачок 
таблеток від молі.
 — Але ви ж у нас тільки вчора 
купили двадцять.
 — А я їх кидаю і не завжди 
влучаю.

Вiд антисемiтизму до українофобiї
Ганебний шлях пiвнiчного сусiда

По горизонталі:
 1. Одиниця об’єму в системі ан-
глійських мір, приблизно в півлітра. 
4. Людина поміркованих поглядів, 
яка понад усе ставить права і сво-
боди людини. 8. Один з героїв ра-
дянської комедії «Покровські воро-
та». 9. Незалежна перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показни-
ків фінансової звітності організації. 
10. Невеличкий хлів, у якому трима-
ють свиней на відгодівлі. 11. Удар-
ний музичний інструмент. 13. Жанр 
кримінальної кінодрами 1940-50-х 
років. 15. Прізвище головної героїні 
роману Пушкіна «Євгеній Онєгін». 
18. Різновид легкого мотоцикла з 
характерною платформою для ніг. 
21. Ім’я Бога в ортодоксальному 
християнстві. 22. Німецький фізик, 
який відкрив радіоактивне випромі-
нювання і став першим володарем 
Нобелівської премії. 26. Одна з най-
старіших терористичних організацій 
Європи. 27. Овал особливої форми. 
28. Корабель, на якому пливе ко-
мандувач флотом. 30. Гетьмансь-
ка столиця часів Петра Дорошенка. 
31. Ім’я зброєносця Дон Кіхота. 
По вертикалі:
 1. Найм’якіше пір’я. 2. Три-
вожний дзвін. 3. Лівий бік бухгал-
терського балансу. 4. Штучна тка-
нина. 5. Метелик, якого часто плута-
ють із колібрі. 6. Точка на небесній 
сфері, у якій перетинаються зворот-
ні подовження траєкторій метеорів. 

7. Захисні обладунки середньовічно-
го лицаря. 11. Слов’янське божест-
во кохання. 12. ...-Баба, герой казок 
Шахерезади. 14. Поворот корпу-
са корабля, човна чи літака навколо 
його поздовжньої осі. 16. Аромат-
ний сорт білого винограду, викорис-
товується для виготовлення широ-
кого спектру вин. 17. Невеличка су-
мочка, барсетка чи футляр для за-
собів гігієни чи необхідних у дорозі 
дрібниць. 19. Хутряний чобіт північ-
них народів. 20. Посудина з вузь-
ким довгим горлом (для води, квасу 
і т. ін.). 23. Певна особливість, від-
тінок значення. 24. Легендарний на-
родний хор, створений Леопольдом 
Ященком. 25. Кримське місто, най-
ближче до Росії. 29. Ім’я головного 
героя культового фільму «Матри-
ця», роль якого зіграв Кіану Рівз.

Кровсорд №57 
від 24—25 травня

з 3 до 9 червня
 Овен (21.03—20.04). У вас загостряться хроніч-
ні захворювання, можливі проблеми з серцево-судин-
ною системою і суглобами. Звернiться до лiкаря.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
 Телець (21.04—21.05). Тиждень буде перспек-
тивним. Нові люди, цікаві поїздки — усе це вам до 
душі. Йдiть уперед iз високо піднятою головою та ус-
мішкою на обличчі.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. 
 Близнюки (22.05—21.06). Ваша працездатність 
дозволить втілити в життя новi iдеї, що принесе і задо-

волення, і достаток. Не виключені конфлікти, наберiть-
ся терпіння, все владнається.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
 Рак (22.06—23.07). Сприятливий перiод для по-
чатку нових стосункiв. На горизонті з’являться кілька 
гідних шанувальників. Будьте готовi зробити нелегкий 
вибір.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
 Лев (24.07—23.08). Медитація допоможе знай-
ти необхідну рівновагу. Слід уважніше ставитися до 
власного здоров’я, не захоплюватися продуктами, які 
підвищують холестерин.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
 Діва (24.08—23.09). Ви постанете перед диле-
мою — піти за покликом серця або прислухатися до 
здорового глузду. Правильне рішення підкаже люди-
на з близького оточення.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
 Терези (24.09—23.10). Ваш союз може піддати-
ся випробуванню на міцність. Будьте мудрими та роз-
судливими і не поспішайте рубати з плеча. Душевна 
розмова допоможе прийти до спільного знаменника.
 Дні: спр. — 9; неспр. — немає.
 Скорпіон (24.10—22.11). Вашiй енергiї мож-
на тiльки позаздрити. І хоча роботи завжди багато, 
знайдiть час для вiдпочинку. Доречно буде провести 
вихiднi на природi.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
 Стрілець (23.11—21.12). Успішний перiод для 
кар’єрного росту. Однак не чекайте, що багатство 
звалиться на голову просто так, доведеться багато 
попрацювати. 
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
 Козеріг (22.12—20.01). У будь-яких без-
вихідних, на перший погляд, ситуаціях завжди при-
слухайтеся до інтуїції. Вона не підведе і допоможе 
вийти переможцем iз будь-якого становища.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
 Водолій (21.01—19.02). Постарайтеся 
не сильно проявляти активність, є ризик заго-
стрення захворювань. Прислухайтеся до про-
яву різних симптомів.

 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
 Риби (20.02—20.03). Попереду багато 

любовних переживань і яскравих інтрижок, ви-
никнуть деякі складності у виборі супутника. 
Головне — не критикувати свою половинку, 

не маючи для цього серйозних підстав.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. ■

Адреналіна ШУГАЙ 

 Співачка Оля Полякова створює 
власну партію. Таку гучну заяву артистка, 
яка досі мала єдину визначну відзнаку — 
найдовші ноги в українському шоу-
бізнесі, зробила під час до-
повіді на Форумі жі-
ночого партнерства. 
За словами Поля-
кової, це буде жі-
ноча партія, адже 
жінки — могутня 
рушійна сила, яка в 
Україні досі незаслуже-
но перебуває поза політи-
кою. 
 За словами Полякової, вона 
не торпедуватиме події: її нова 
політична сила не буде представлена 
на дострокових виборах до парламенту 
влітку цього року. Мовляв, спочатку тре-
ба «розкрутити» партію та дати зрозумі-
ти виборцям, що це не жарти. «А тим, хто 
буде сміятися, хочу сказати: у нас уже був 
кандидат у президенти, з якого всі смія-
лися, а тепер він — президент України», 
— натякнула співачка на колегу по цеху 
Зеленського. 
 «До мене зверталися різні політики, 
пропонували місця у своїх списках. Я від-
мовилася. Я не хочу грати за чужими пра-
вилами. Я не хочу бути статистом і кнопко-
давом. Мені необхідний досвід!» — цитує 
співачку сайт «ТСН». У записаному роли-
ку для свого ютуб-каналу артистка дода-
ла, що обирає назву для своєї партії. Якщо 
назвати її Полякової Олі Партія, то скла-
деться досить провокаційна абревіатура 
ПОПА, а якщо додати слово «жіноча», то 
вийде фактично те ж саме місце, тільки 
брутальніше звучатиме. Є й серйозніші 
назви, Полякова закликала голосувати 
за них або ж пропонувати свої ідеї. ■

Оля Полякова готується 
заспівати з парламентської 
трибуни.

❙
❙
❙

АМБІЦІЇ

Поле, яке 
оброблятиме 
Полякова 
Найдовші ноги 
нашого шоу-бізнесу 
йдуть  у політику

■

1—2 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, 
удень +25...+27. Пiслязавтра вночi +15...+17, удень +25...+27.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+26...+28. Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi 
+13...+15, удень +24...+26. Одеса: короткочасний дощ. Уночi 
+17...+19, удень +26...+28.

30 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 20-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +9...+11, удень +21...+23. Моршин: уночi 9...+11, удень 
+21...+23.
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