А ви, панове, затримайтесь

Плюнули у криницю

Чехам набридло!

Верховна Рада залишила на посадах міністрів оборони
і закордонних справ та голову
Служби безпеки України, зате
проголосувала за закон, який
передбачає процедуру імпічменту
президента

Мешканці окупованого
півострова через
соцмережі скаржаться
на хронічну нестачу води
та її надзвичайно низьку
якість

Масова
демонстрація у
Празі з вимогами
відставки чинного
прем’єра та
міністра юстиції

» стор. 4

» стор. 3

» стор. 13

П’ятниця—субота, 7—8 червня 2019 року
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,930 грн
1 € = 30,315 грн
1 рос. руб. = 0,413 грн

Зрадою назвати
мало
Експрезидент Кучма з подачi Зе ініціював
«режим тиші», закликавши не стріляти
у відповідь на вбивчий вогонь окупантів

» стор.
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❙ Таке враження, що нинішній та експрезидент нашої держави підзабули афоризм самого Леоніда Даниловича привладних часів. Нагадуємо: «Україна — не Росія!»
❙ Фото Ірини Рибакової з «Фейсбук».

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя!
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ІнФорУМ

«Заява президента Володимира Зеленського про те, що ЗСУ не повиннi вiдкривати
вогонь у вiдповiдь на обстрiл терористiв на Донбасi, призведе до капiтуляцiї, а не
до миру. Коли ми не вiдповiдаємо на вогонь та атаки агресора, наших загиблих
стає ще бiльше. Ми не дозволимо капiтуляцiї України перед росiйським агресором».

Андрiй Парубiй
голова Верховної Ради України

■ ІГРИ ВЛАДИ

■ НА ФРОНТІ

Зрадою назвати
мало

Безславне падіння «Дєрзкой»

Експрезидент Кучма з подачi Зе
ініціював «режим тиші», закликавши
не стріляти у відповідь на вбивчий
вогонь окупантів
Оксана СОВА
Напередодні одіозної заяви голови української
делегації у складі мінської Тристоронньої контактної
групи, 5 червня, від кулі ворожого снайпера загинув
Владислав Бережний (військовий позивний «Берег»).
23-річний юнак, луганчанин, малу батьківщину якого розпанахали і продовжують плюндрувати, ґвалтувати і розстрілювати запорєбрикові браття в компанії з місцевими колаборантами, воював за неї з 18.
Він захищав свою землю. «Яка в тебе мрія?» — запитали якось Владислава. «Я хочу, щоб ми якнайшвидше визволили всі окуповані міста, і над кожним населеним пунктом майорів український прапор»...
Чи знав про загибель цього хлопця і про його
мрію новий-старий голова української делегації,
коли у складі Тристоронньої контактної групи на
переговорах ініціював зняття економічної блокади
з Донбасу на таких умовах? Навряд. Точно знав, що
спільний бізнес російських і українських олігархів,
пов’язаний iз вугільною, рудною, металургійною,
енергетичною промисловістю, таки втомився від дискомфорту, спричиненого міжнародними санкціями.
Точно знав, що все високотехнологічне обладнання,
яке лишалося на потужних підприємствах окупованих територій, давно вивезене росіянами подалі з
місця злочину, який триває. Точно знав про понад десять тисяч загиблих військових та мирних мешканців через російську експансію. Точно знав, що підло розстріляні російськими військами iз «зеленки»
під Іловайськом війська Збройних сил України на
сьогодні таки надійно закріпилися і вже нізащо не
здадуться на їхню милість, не поведуться більше на
обіцянки-цяцянки «колег» з-за «порєбріка»... І —
здав їх уже з іншої, мінської «зеленки», від імені новообраного президента?..
Ні, на загал усе звучить дуже чинно і цілком дипломатично. «Мінська» група обговорить цю ініціативу на
своєму наступному засіданні, — заявив журналістам у
Мінську спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.
— Пропозиція надійшла від пана Кучми, і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу». Зауваживши, що
впровадження проти ОРДО та ОРЛО блокади навесні
2017 року стало тим фактором, який сприяв «розриву сторін». «Ми приїхали з «дорожньою картою» від
президента України. Були посили такі, що президент
справді хоче, щоб був мир у тому регіоні. З відповідними наказами я сюди приїхав і висловив усі побажання,
які почув від президента і які знаю сам. Їх просто треба
вирішувати», — підтвердив зі свого боку Кучма посил,
аби сторони відмовилися від практики стріляти у відповідь. «До 19-го числа група має розробити такі пропозиції, — висловив голова української делеґації побажання домовитися щодо режиму тиші. — Має бути записано, обов’язково, щоб усі цивільні об’єкти, школи,
садочки, житло в жодному разі не зазнавали таких обстрілів».
Справді? Наче всім враз стало нецікаво, хто і навіщо почав цю війну захопленням українського Криму? Наче всі забули, хто саме оголосив тактику — ставити в цій війні мирних мешканців перед своїми вояками на передовій? Не читали звіти тих самих інспекторів ОБСЄ щодо авторства обстрілів цивільних
об’єктів як на українській, так і на окупованій сторонах Донбасу?..
«Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки...» — висловився з цього приводу директор Інституту національної пам’яті Володимир
В’ятрович. ■

Українські війська відвоювали ще кількасот метрів
рідної землі
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
На фронті загострення.
Протягом минулої доби
противник збільшив кількість обстрілів із забороненої зброї. Під вогнем на Донецькому напрямку опинилися населені пункти
Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Піщевик, Талаківка, Новогригорівка.
На Луганському — під обстрілами перебували Старий Айдар, Кримське, Золоте, Павлопіль, Водяне.
За даними розвідки, 5
червня одного окупанта
було знищено, ще чотирьох — поранено.
Від 4 червня внаслідок
ворожих обстрілів загинуло четверо військовослужбовців Об’єднаних сил, чотирьох було поранено.
Двоє загиблих — із 17
окремої танкової Криворізької бригади ЗСУ. У
районі селища Новоселівка
Друга Волноваського району Донецької області ворог влучив із протитанкового ракетного комплексу
у вантажівку ГАЗ-66, яка
перевозила продукти харчування на позиції підрозділу. Загинули молодший

❙ Погляд нашої перемоги.
❙ Фото Ірини РИБАКОВОЇ з «Фейсбука».
сержант, водій-електрик,
49-річні Едуард Лазарєв та
старший солдат Олександр
Лiн.
Від кулі снайпера поблизу населеного пункту Золоте-1 загинув воїн 54-ї окремої механізованої бригади Владислав Бережний. 11
червня Владиславу мало виповнитися 23 роки. В одному з інтерв’ю воїн так розповідав про свій вибір: «Я і
моя родина з самого початку були українських поглядів. Ми не хотіли, щоб у
нашому місті, та й взагалі
на Донбасі, був «русский
мир». Я підписав довгостроковий контракт iз 5 січ-

ня 2015 року до завершення АТО. Звичайно, батьки
були в шоковому стані, не
хотіли, щоб я у такому ранньому віці йшов на війну,
але потім вони мене підтримали». У Владислава залишилися дружина і двоє дітей: шестирічна донька і
дворічний син.
Стало відомо, що українські війська взяли під
контроль ще одну висоту в
районі населеного пункту
Водяне. Військовий блогер
Олександр Карпюк (Серж
Марко) на своїй сторінці у «Фейсбуцi» написав:
«Є під Пікузами (це під
Маріуполем) одна позиція

■ СКАНДАЛ

Проблемний стандарт
Міноборони відмовляється приймати на
озброєння броньовані машини, виготовлені
з європейської сталі
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
У вітчизняній оборонній галузі
розгорівся скандал, через який армійські підрозділи не зможуть отримати
найближчим часом уже виготовлені
БТР-4. Причина серйозна: представники Міноборони, що контролюють
якість робіт на Харківському «ХКБМ
ім. Морозова» відмовилися приймати
бойові машини, допоки підприємство
не підтвердить хімічний склад фінської броні на її відповідність чинним
в українському військово-промисловому комплексі стандартам. Останні були прийняті ще за радянських
часів і, як запевняють фахівці, давно
застаріли. Більше того, БТРи зi сталі,
яка має сертифікати якості ЄС та Фінляндії і відповідає стандартам НАТО,
вже кілька років поспіль виготовляються на вітчизняних підприємствах
ВПК і донедавна не викликали претензій у військових.

Раптову зміну пріоритетів днями
прокоментували в ДК «Укроборонпром». Як повідомила прес-служба
концерну, до війни аналогічну продукцію в Україні виготовляв лише
«Алчевський металургійний комбінат». Після окупації міста таке виробництво спробували налагодити на
іншому підприємстві, але поки тривав організаційний процес, зброярі
почали купувати аналогічну продукцію в європейських компаній.
Наразі вітчизняна сталь уже
з’явилася на ринку, але вона потребує
додаткового загартування. Виконати цю роботу може сьогодні в Україні
теж одне підприємство — «Лозівський ковальсько-механічний завод»,
проте там працюють лише з невеликими деталями. Тобто зброярам для
виготовлення корпуса доводиться
зварювати кілька окремих листів, що
збільшує термін виробництва і вартість самої продукції. Тим часом європейські аналоги поставляють уже

«сепарів», яка дуже довго
була для нас проблемою.
Ну не те щоб є... була така
позиція. «Сепари» її називали «Дєрзкая». Вона була
у найвищій точці та контролювала Водяне. Біля неї
і відбувалися найбільш запеклі бої. Для колаборантів це була найгарячіша
точка, там вони мали дуже
великі втрати. А потім морпіхи підкопались до неї і...
пішли копати у тил, взявши цю позицію у вогневий
мішок. Після чого питання стало лише у тому, коли
ворог втомиться втрачати своїх бійців. І ось. Тиждень потому, після того, як
на цих позиціях у них були
втрати майже взвод убитими та пораненими, ворог відступив». За словами блогера, противник пішов і не повернувся. На позиції ворога зайшли ЗСУ.
«Ось така тактика у позиційній війні, — резюмує
Карпюк, — Без штурмів.
Тишком-нишком. Але з
величезними втратами для
ворога». ■

■ ДО РЕЧІ
Працівникам бюджетних
установ, розташованих у населених пунктах на лінії зіткнення на Донбасі, що беруть
участь у забезпеченні проведення операції Об’єднаних
сил, установлено щомісячну
надбавку за роботу з особливими умовами праці у граничному розмірі 50% вiд посадового окладу.

в загартованому вигляді, потрібними
замовнику партіями і при цьому коштують вони не дорожче. «З точки зору
захисних властивостей, як українська «71» сталь, так і сталі з ЄС — однакові, — кажуть в «Укроборонпромі». — Тобто для бійця немає різниці,
з якої броні зроблений корпус БТР-4,
він однаково якісно захистить його
від ворожого вогню.
Перша партія БТР-4, корпуси
яких виготовлені з натовської броні,
відповідно до спільного рішення з Міноборони, була допущена до підконтрольної експлуатації у військах. І досі
жодних нарікань од військових на натовську броню БТР-4 не було».
Коли в оборонному відомстві знайдуть потрібний консенсус, наразі невідомо. У концерні таку ситуацію
називають «абсолютним абсурдом і
серйозним прецедентом, який може
мати критичні негативні наслідки
для всього оборонно-промислового
комплексу України». Адже вся нова
зброя, яку виготовляють сьогодні не
лише державні, а й приватні компанії, конструюється відповідно до
загальносвітових сучасних стандартів, а не радянських «ГОСТів». До
речі, в цього сектору вже почалися
проблеми. Днями «Житомирський
бронетанковий завод» через позицію Міноборони призупинив роботу цеху з виробництва корпусів
БТР-4 і ризикує отримати штрафні санкції, якщо вчасно не виконає
замовлення. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

6,9 млрд.

гривень

Майже 3,5 млрд.

676 млн.

доларів

500 млн.

євро

81 млн.

гривень

стягнуто
принесла в
траншу макрофівиділив уряд
з неплатників аліментів із початку дії ініціа- доларів
бюджет оренда держмайна з початку року, нансової допомоги обіцяють у ЄС надати Україні на відновлення транспортної інфративи Мін’юсту «Чужих Дітей Не Буває», роз- боргу Україна має віддати у найближчі місяці, пові- за даними в.о. голови Фонду держмайна після виконання нею зобов’язань, заявив віце- структури в зоні ЧАЕС, інформують у
повів міністр юстиції Павло Петренко.
домив голова ради Нацбанку Богдан Данилишин. Віталія Трубарова.
президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
прес-службі КМУ.
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■ «КРИМНАШ»

Чим нащадки тамуватимуть спрагу? Плюнули
у криницю
Стартував Тиждень сталої енергетики
Людила НІКІТЕНКО
Черкаси
У Черкасах офіційно й урочисто відкрили Тиждень сталої енергетики. Стартував він у сквері «Водограй» біля «Черкасиводоканалу».
Як повідомили «УМ» у Черкаській міській раді, усе це дійство
було організоване задля виховання у містян екологічного мислення і збереження навколишнього
середовища. Адже європейський
тиждень сталої енергетики — це
ініціатива ЄС, започаткована ще
2006 року. Відтоді щороку в червні по всій Європі проходять за-

ходи, спрямовані на поліпшення
енергоефективності та збільшення використання відновлюваної
енергії.
«Коли ви чистите зуби — закривайте свої крани. Адже вода
нам життєво необхідна й тому
вкрай важливо раціонально використовувати цей ресурс. Коли ви
виходите з приміщення — вимикайте світло. Ці прості дії допоможуть зекономити не тільки кошти, а й зберегти планету для наступних поколінь», — зазначила
на відкритті Тижня сталої енергетики заступниця міського голови
Черкас Людмила Бордунос.
Також того дня для усіх присут-

ніх було організовано екскурсію на
Черкаський водоканал, працівники якого розповіли про історію
підприємства, про водопостачання міста й наголосили на необхідності берегти воду. А виступи творчих дитячих колективів наповнили свято гарним настроєм.
Тиждень сталої енергетики триватиме у Черкасах до 12
червня. За цей період у місті над
Дніпром пройдуть концерти дитячих колективів на тему «Екологічна мрія», буде організовано інтерактивну гру «Зелений менеджер»,
екоквест для школярів «Залізний
кінь» та науковий пікнік «Кліматичний челендж». ■

■ ПІДЗЕМКА

Тарас ЗДОРОВИЛО
«Усе для народу!» — очевидно,
про це більшовицьке гасло нещодавно згадали й сучасні керівники, принаймні метрополітену: найближчим часом на цю важливу галузь очікують нововведення. Зокрема, з 1 вересня нинішнього року
під час будівництва нових станцій
метро або реконструкції наявних
у них встановлюватимуть автоматичні системи раннього виявлення
надзвичайних ситуацій.
«Спеціальні датчики контролю
деформації будівельних конструкцій дозволять автоматично, виключаючи людський фактор, виявляти загрози виникнення надзвичайних ситуацій — тріщини в стіні або
ризик загоряння. Після цього інформація надходитиме на диспетчерський пункт», — повідомив у
«Фейсбуцi» заступник міністра регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
Автоматичні системи розраховані на виявлення пожеж, замикань, затоплень, обвалів та інших
природних і техногенних катастроф. Крім того, розширено вимоги
до пожежної безпеки в метрополітені, зокрема оновлено та покращено системи сигналізації, управління
евакуацією людей, системи протидимного захисту, підпору повітря.
А ще нові вимоги до державнобудівельних норм, які почнуть діяти з початку осені, зобов’язують
відповідні відомства при будівництві або реконструкції метрополітену в Україні облаштовувати ліфти
та підйомники для людей з інвалід-

Їдемо з комфортом
У метрополітені збудують туалети, ліфти
та автосистеми раннього виявлення
надзвичайних ситуацій
ністю та інших маломобільних груп
населення. Адже сьогодні в Україні
лише декілька станцій метро мають хоча б ліфт на вході для того,
щоб людина на візку або мама з дитиною могли потрапити всередину
підземки.
«На цьому безбар’єрність метро
закінчується, — додає пан Парцхаладзе. — У нових ДБН щодо проектування метрополітенів ми прописали
чіткі обов’язкові вимоги щодо створення реального безбар’єрного середовища для всіх, щоб кожна людина
могла зручно та комфортно користуватися цим видом транспорту».
Як запевняють «метрочиновники», станції метрополітену в українських містах облаштовуватимуть таким чином: передусім поверхня підлоги платформ і вестибюлів
станцій повинна бути неслизькою,
а на шляхах руху пасажирів у межах станції необхідно буде передбачити системи навігації, тактильні
смуги та інформвказівники, контрастне маркування, інформтаблички й покажчики та звукові орієнтири. Ширина дверей на входах
та виходах станцій має складати

не менше 0,9 м. На нових станціях
передбачено тільки вантажопасажирські ліфти, а на реконструйованих існуючих станціях дозволяється дублювати сходи спеціальними
підйомниками.
Ще одна новація, яка дійсно
потрібна й передбачена новими
ДБН, — на входах до станцій збудують туалети. Однак впровадження норми не означає, що туалети
з’являться одразу на всіх станціях.
За словами Парцхаладзе, санвузли
робитимуть або при будівництві
нових станцій, або під час реконструкції старих. Планується, що туалети будуть доступні для всіх категорій населення, зокрема для людей з особливими потребами.
І насамкінець нагадаємо про ще
одні зміни: на станціях Київського
метрополітену почали відключати автомати для продажу жетонів
(що одразу спричинило величезні
черги біля кас метро), а в недалекому майбутньому, як заявило керівництво метрополітену, від них і
зовсім відмовляться — для проїзду всім доведеться користуватися
лише електронними картками. ■

■ ВТРАТИ

Герої не вмирають!
Пiшов у засвiти класик вiтчизняної лiтератури
Герой України Юрiй Мушкетик
Вiдомий український письменник, лауреат Шевченківської премії за роман «Позиція» Юрій Мушкетик помер 5 червня у
віці 90 років. Про це повідомив голова Національної спілки письменників Михайло
Сидоржевський.
Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року в Чернігівській області. Його

перу належить низка історичних романів,
повістей і п’єс. Зокрема, він написав романи «Яса», «Рубіж», «Крапля крові», «Жовтий колір кульбаби».
Очолював Національну спілку письменників України з 1991 по 2001 рік.
2009 року Юрію Мушкетику було присвоєно звання Героя України.

Зазначимо, що 21 березня Юрій Мушкетик відсвяткував 90-річчя. ■

Мешканці окупованого півострова
через соцмережі скаржаться
на хронічну нестачу води та її
надзвичайно низьку якість
Ірина КИРПА
Минуло вже п’ять років із моменту переходу півострова під юрисдикцію Росії, проте ще й до цього часу
кримчани живуть в умовах водної
блокади без перспектив розв’язання
цієї проблеми.
У Кремлі досi не знають, що робити з окупованим «надбанням», яке
обходиться російському бюджету занадто дорого, й тенденція до збільшення розміру прямої фінансової допомоги Москви півострову зберігається. Захоплений Крим став однією з
найбільш дотаційних територій, а потенціалу для заробітку грошей своїми
силами у півострова немає.
«Проїхавши по степовій зоні півострова, ви швидко переконаєтеся, що тут немає більше ані квітучих
садів, ані виноградників — усе прийшло у занепад, — журиться мешканець Криму Анатолій. — Води дійсно немає, але вона вже й не потрібна
тим аграріям та фермерам, які просто збанкрутували через її нестачу».
Не секрет, що за п’ять років окупації, сільське господарство Криму
більше, аніж на 60 відсотків скоротило свої обсяги. Прямі витрати Росії
на утримання Криму становлять щонайменше 128,7 мільярда рублів
на рік (це близько 2,3 мільярда доларів). Проте оцінки аналітиків iз приводу непрямих втрат варіюються від
10 мільярдів до 50 мільярдів доларів
на рік.
Нагадаємо, що до 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб
Криму в прісній воді через ПівнічноКримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією, постачання
води з Херсонщини припинили.
У червні 2018 року окупаційна
влада Криму була змушена оголосити режим надзвичайної ситуації через посуху на півострові. За даними
пресслужби російського мінсільгоспу Криму, прямий збиток через посуху лише за один рік становить у 237
мільйонів рублів, а недоотримані доходи аграріїв від недобору врожаю
— понад 4 мільярди рублів.
— Щоб хоч якось вижити, мешканці півострова змушені самостійно бурити свердловини, але більша
частина з них зроблена кустарним
чином через страх кримчан перед
великими податками, — розповідає
кримський еколог Маргарита Литвиненко. — У підсумку, морська вода
просочується через ґрунт у саморобні джерела, пити цю рідину неможливо, окрім того, відбувається засолення ґрунту на території всього півострова.
Залякані тоталітарним режимом
Кремля мешканці окупованого півострова бояться відкрито говорити
правду, але через соціальні мережі
можна дізнатися про справжній стан
справ.
Люди активно публікують ті про-

позиції стосовно водопостачання
Криму, які продукують російські чиновники, та відверто глузують з їхньої недолугості.
Так, колишній мер Москви Юрій
Лужков запропонував вилучити на
території Росії частину стоку притоки річки Дніпро — Десни та перенаправити його у басейн Оки, а далі
— у Волгу та Дон із подальшим перекачуванням через Керченську протоку в кінцеву частину Північно-Кримського каналу. На думку кримчан, це
найбожевільнiша пропозиція з усіх,
адже відверто межує з психіатричним діагнозом «олігофренія», окрім
того, її взагалі неможливо реалізувати на практиці.
Ще один «розумник» iз російської Думи запропонував перекинути воду в Крим iз басейну річки Кубань. Псевдопроект уже оцінили у
425 мільярдів рублів плюс 20 мільярдів щорічних витрат.
На думку мешканців окупованого
Криму, заради «відкату» скоро хтонебудь iз російських чиновників додумається зайнятися перекиданням
води у Крим з озера Байкал. Обговорюються й інші, більш реалістичні
проекти водопостачання Криму, але
вони надзвичайно затратні та екологічно небезпечні. Та існує ще чимало
відверто безглуздих пропозицій, озвучених від імені російських чиновників, які більше нагадують «чесне віднімання» грошей у населення Криму
під виглядом забезпечення його питною водою.
«Вчений запропонував добути воду з каналізації для Криму, —
іронізує блогер Слава Масонський.
— Це федеральний, а точніше, фекальний проект...»
Соціальні мережі окупованого півострова Крим рясніють фотографіями, які роблять мешканці півострова
у своїх домівках. Люди демонструють
каламутну рідину незрозумілого кольору, що тече з їхніх кранів, та обурюються, як можна підвищувати ціни
на воду, якщо її щодня подають по годинах, а говорити про її якість узагалі
не доводиться.
До епіцентру водної проблеми потрапили такі курортні міста, як
Джанкой, Євпаторія, Саки, приміські
села Севастополя, а також увесь північний Крим.
На території окупованого півострова досі реально можна користуватися лише водою з підземних джерел, а також вологою з 15 водосховищ, які наповнюються природним
шляхом у сезон дощів.
Синоптики вже склали прогноз на
літо-2019, яке на окупованому півострові знову буде посушливим. Отже,
мешканці анексованої території змушені щорічно підраховувати багатомільйонні збитки у сфері туризму та
сільського господарства та з сумом
мріяти про відновлення нормального
водопостачання після возз’єднання з
материковою частиною України. ■
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НАТО виділить
обійшлася бюдпотонули в
України отримали державвважають, що українська має
Україні на кіберзахист та медичну реабілі- жету підготовка одного школяра упродовж ос- Україні з початку цього року, із сумом ні премії, пишаються у Міносвіти.
бути єдиною державною мовою в Україні, згідно з
опитуванням Соціологічної групи «Рейтинг».
тацію, за словами Генерального секретаря таннього навчального року, звітували у Мінфіні констатують у прес-службі ДСНС.
України.
НАТО Єнса Столтенберга.
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■ З ХВОРОЇ ГОЛОВИ — НА ЗДОРОВУ

■ ПАРЛАМЕНТ

Абсурд вiд ГПУ

А ви, панове, затримайтесь

Генпрокуратура підозрює Ющенка у сприянні
Януковичу у справі Межигір’я

Верховна Рада залишила на посадах міністра оборони,
міністра закордонних справ і голову Служби безпеки
України, зате проголосувала за закон, який передбачає
процедуру імпічменту президента

Інф. «УМ»
Генеральна прокуратура підтверджує, що експрезидент Віктор Ющенко підозрюється в
розтраті майна на загальну суму
540 мільйонів гривень. Він нібито допоміг Януковичу вивести з
приватної власності і присвоїти
«Межигір’я».
Тим часом представник Віктора Ющенка Віталій Наум назвав
підозру абсурдом.
Він вважає, що з цього вийде
«черговий пшик», як і з багатьох
гучних справ останніх років, які
закінчились нічим.
Справа стосується механізму
виведення з державної власності у
2007 році резиденції «Межигір’я»,
пише «Радіо «Свобода». Слідство вважає, що Ющенко у змові
з Віктором Януковичем перевів
«Межигір’я» з підпорядкування
Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету Міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту
держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.
Адвокат Ющенка Віталій Наум
повідомив у коментарі «ВВС News
Україна», що Ющенко та його адвокати готові доводити в суді невинуватість експрезидента. «Готові
постати перед судом і доводити
свою повну невинуватість. Люди,
які мають хоч найменше розуміння подій в Україні в той час, розуміють, що ця справа — абсурд»,
— сказав пан Наум. Ющенко, за
його словами, не ховається і перебуває в Києві.
Адвокат відмовився розповідати про справу щодо Межигір’я в
деталях, тільки додав, що за весь
час роботи адвокатом «такої ахінеї, як ця підозра, ще не читав».

Як відомо, після втечі Януковича з України в лютому 2014 року
«Межигір’я» стало національним парком і музеєм корупції, де
щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції
відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімають фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я»
опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.
Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича
«Межигір’я».
Сам Віктор Ющенко також
відкидає звинувачення Генеральної прокуратури і заявляє, що не
збирається переховуватися. Про
це він написав на своїй сторінці у
«Фейсбуці»
Ющенко підтвердив, що 4
червня за викликом був у слідчого Генеральної прокуратури,
де йому повідомили про підозру.
«Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито
я з 2002 року вступив у змову з
Януковичем щодо заволодіння
ним урочища Межигір’я, — написав Ющенко. — Не бачу приводу ховатися або прикидатися
хворим, як це стало модним. Усілякі обвинувачення відкидаю, бо
не бачу ані підстав, ані доказів. У
суді я це беззаперечно доведу», —
зазначив третій президент України.
За його словами, у справі є політичний підтекст. «Суспільство бачить, як поступово зняли відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств
на Майдані. Тому доводиться вишуковувати нові гучні справи,
імітувати бурхливу діяльність»,
— вважає Ющенко. ■

■ КУПИ-ПРОДАЙ

За мільйони доларів:
Смешко продав місця у своїй партії
(Інтернет-видання «Обозрєватєль»)
Лідер партії «Сила і честь» Ігор
Смешко продає місця у своїй політичній силі за захмарними цінами.
Більш того, рекламу він розміщує
навіть у газеті безплатних оголошень.
Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook журналіст Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись
одразу на кілька джерел.
«Ціни трохи «кусаються». Ось
нинішній депутат від БПП Олександр Домбровський придбав собі
місце у прохідному списку партії
«Сила і честь» за $3 мільйони. А
за прохідне місце колишнього глави митниці Макаренка його спонсорам — Хомутиннику і Фуксу —
довелося поторгуватися. Почали з
$3 млн., зійшлися за півтора», —
пише вона.
Василевська-Смаглюк додала, що в цілому Хомутинник нібито купив 15 прохідних місць, що
обійшлося йому в $15 мільйонів.
Касиром партії Смешка, за даними
джерел, є дехто Сацюк. «Ось тобі і
сила, ось тобі і честь... Цікаво, як
будуть відбивати гроші», — підсу-

мувала журналістка.
До речі, існує версія, що саме
Смешко був причетний до отруєння
третього президента України Віктора Ющенка. Правда, в інтерв’ю
журналісту Дмитру Гордону колишній начальник СБУ зізнався,
що якби він поставив собі за мету
отруїти політика, то вона була б доведена до кінця.
Справу про отруєння експрезидента України Віктора Ющенка
розслідують досі.
Як відомо:
* після висунення Смешка на
вибори президента України спливла інформація про гучні скандали,
в яких він замішаний.
* Наприклад, стало відомо, що
він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., 112,9 тис., 9,3
тис. грн., а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів
(Російська Федерація).
* Екс-голова СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

Пообіцяли — виконали
Досить мляво працювали парламентарії останні два тижні. У вівторок робота депутатів взагалі зійшла нанівець. У парламенті
зареєструвалось 340 депутатів, проте у сесійній залі
сиділо всього 110 депутатів.
Таким чином народні обранці не могли не те що голосувати за законопроекти, а навіть до порядку денного їх
вносити. Така доля спіткала
у вівторок і законопроект про
імпічмент президенту, який
вніс Володимир Зеленський.
Для того, щоб його внести до
порядку денного у сесійній
залі, не вистачило голосів.
Тому про ефективну роботу
не варто було й говорити.
Чи то наближення виборів, чи обіцянки перед
електоратом, але четвер видався продуктивнішим за
попередні два тижні у парламенті. Учора депутати ухвалили, зокрема, закон про
тимчасові слідчі комісії, у
тексті якого прописана процедура імпічменту. За даний
документ проголосували 279
народних депутатів.

Що прописано в законі?
Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, їхні повноваження та організаційні засади діяльності. Зокрема, законопроект встановлює порядок
створення і організації діяльності спеціальної тимчасової
слідчої комісії для проведення розслідування в разі імпічменту президента — тобто обставин вчинення ним державної зради або іншого злочину.
До складу спеціальної слідчої
комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп, спеціальний прокурор і три спеціальні слідчі. Підставою для
ініціювання імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є подання,
підписане більшістю народних
депутатів від конституційного
складу парламенту, підписи
яких не відкликаються. У разі
прийняття Радою рішення про
звинувачення президента спеціальна слідча комісія готує
проект постанови про звернення до Конституційного та
Верховного судів. Конституційний Суд має надати висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про
імпічмент, а Верховний Суд —
про те, що діяння глави держави містять ознаки держзради
або іншого злочину. При цьому обидва органи розглядають
звернення ВР невідкладно та
надають свої висновки не пізніше 15 днів. Після отримання відповідних висновків спеціальна слідча комісія розглядає їх і готує доповідь для розгляду на пленарному засіданні

парламенту, а народні депутати, які є членами комісії, вносять проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту. В разі отримання негативних висновків
комісія готує інформацію про
припинення процедури імпічменту, яку головуючий оголошує на засіданні. Водночас,
якщо Верховній Раді стануть
відомі факти про неспроможність виконання президентом своїх повноважень за станом здоров’я, може бути утворена комісія для перевірки
цієї інформації. Сам законопроект «Про тимчасові слідчі
комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» зареєстровано у ВР ще
в листопаді 2014 року. У першому читанні депутати ухвалили його 25 квітня 2019 року.
При підготовці до другого читання профільний комітет отримав понад 1600 поправок до
документа, більшість із яких
депутати згодом відкликали.
Водночас проект було доповнено новим розділом, який стосується процедури імпічменту президента.

Із Клімкіним, Полтораком і
Грицаком
Проте не лише про імпічмент президенту вчора говорили парламентарії. Не звільнили з посад депутати міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних
справ Павла Клімкіна та голову Служби безпеки України Василя Грицака. Першим
на голосування виставили
кандидатуру Павла Клімкіна. Його відставку підтримали лише 137 депутатів. Таким чином, парламент провалив проект постанови,
внесений президентом Володимиром Зеленським. Заяву
самого Клімкіна депутати також не схвалили – вона отримала лише 141 голос. Самого
міністра на засіданні Ради не
було. Цікаво, що голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що
комітет підтримував відставку Клімкіна, і порадила колегам проголосувати за неї. Під
час обговорення представник
фракції «Батьківщина» Борис
Тарасюк сказав, що фракція
планує голосувати за звільнення. Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко та
Максим Бурбак iз «Народно-

го фронту» звернули увагу,
що новий президент просить
звільнити очільника МЗС, не
запропонувавши кандидатуру на заміну.
Згодом за такою самою
процедурою голосували за
відставку міністра оборони Степана Полторака. Його
відставку підтримали лише
67 депутатів і так само, як і
Павла Клімкіна, міністра на
засіданні не було.
І останньою розглядали відставку голови Служби безпеки Василя Грицака.
За його відставку проголосували лише 78 депутатів. Сергій Власенко від «Батьківщини» сказав, що їхня фракція
підтримує звільнення силовика. Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко
зазначив, що Володимир Зеленський не вніс нову кандидатуру на посаду Грицака, та
заявив, що президент «уже
призначив головою СБУ»,
свого друга дитинства Івана
Баканова та дав йому звання лейтенанта несправедливо. Ляшко також звернувся
до правоохоронних органів із
проханням розслідувати «незаконні призначення» Баканова та очільника адміністрації президента Андрія Богдана. Спікер Верховної Ради
Андрій Парубій заступився за очільника СБУ, сказавши, що «особисто Грицак виходив за лінію розмежування
і особисто визволяв українських політв’язнів».

І це не все...
Проте на цьому депутати вирішили не спинятися
й після голосування за відставку міністрів узялися за
Виборчий кодекс. Проект
Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи
з відкритими партійними
списками на виборах народних депутатів, а також зміну
виборчої системи на місцевих
виборах, ухвалений 7 листопада 2017 року в першому читанні. До нього подано понад
4000 правок. 29 травня 2019
року профільний Комітет ВР
рекомендував парламенту
розглянути проект Виборчого кодексу в другому читанні.
Тому зараз усі подальші дії
залежать винятково від парламентаріїв і їх відвідуваності Верховної Ради. ■

ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

47-річна волонтерка з Горішніх Плавнів Оксана Бикова (позивний «Фея») на
вигляд — м’яка, тендітна жінка. Проте в
мужності може позмагатися з багатьма
дужими чоловіками. Із самого початку
війни на Донбасі вона періодично буває
в найгарячіших точках, практично увесь
час на передовій. Куртка, джинси або й
узагалі військова форма стали для неї
звичним одягом. До війни ж, зізнається, полюбляла стильні романтичні сукні,
взуття на високих підборах. Жила, за її
словами, як усі. Будучи приватним підприємцем, мала кілька торгових точок
на ринку — торгівля давала пристойний
дохід, можливість подорожувати.

Із Майдану — на війну
— За президентства ж Віктора Януковича почалося закручування гайок. Я
провела кілька мітингів перед міською
радою, щоб влада відчепилася від малого бізнесу. Бо нас так задушили податками, що ми вже й дихати не могли. Потім
був Податковий майдан у Києві, — пригадує моя співрозмовниця, — а згодом
і Євромайдан. Коли вперше туди приїхала, ще не знала, що стану його активною учасницею. А коли побили студентів, тут уже, як і багато хто, не мала вибору. Тож моя волонтерська діяльність
розпочалася з київського Майдану: возила туди як гроші, так і теплі речі, продукти. Інші люди, знаючи, куди везу допомогу, долучалися й собі. А потім була
війна. Ми й раніше здогадувалися про те,
що вона неминуча: ще коли Росія напала на Грузію, було зрозуміло, що наступними будемо ми. Першого разу я поїхала до ракетників на Чонгар. А далі все закрутилося-завертілося... По суті, просто
з Майдану перебралася на війну. Кожного тижня курсувала в зону бойових дій.
Зараз їжджу дещо рідше.
■ Ви примудрялися доправляти допомогу нашим бійцям у найгарячіші
точки.
— Так я тільки туди й їжджу. Бо привожу необхідні речі тим, хто їх замовив. У мене принцип: передати їх із рук
у руки. Мій чоловік Олег Мороз, котрий
сам воював, може підтвердити, що я привозила допомогу на самісіньку «нулівку». Чому не хочу лишати її у штабах,
іще десь? Бо в такому разі не буду впевненою, що все дійде за призначенням.
Що для мене ще важливо? Бачити, що
речі, привезені мною, задіяні. Багато оптичних приладів тощо купила за власний
кошт. І хлопці, коли демобілізуються, ці
речі мені повертають. Скажімо, в мене є
тепловізор, який, як «перехідний червоний прапор», передається від одних бійців до інших. Військовики, з якими контактую, — це настільки світлі люди, не
заробітчани, яких, до речі, на фронті
нині теж не бракує. Мої ж хлопці — це
ті, хто перебуває там за покликом серця. Хоч, не приховую, у 2014 році було й
таке, що от приїжджаю в одну з бригад,
а всі вояки п’яні — запитують: «Закуску привезла?» Зі мною жарти короткі —
відповіла: «Ви нічого не одержите». Розвернулася й поїхала.
■ Кажуть, ви не тільки п’яних вояків,
а й цілком тверезих командирів «строїли».
— Було й таке. Війна, як лакмусовий
папір, проявляє кожного. Загалом я досить м’яка жінка, якщо мене не дратувати. Та от уявіть собі ситуацію: на «нулівку» приїжджає штабний командир, увесь
такий при параді, у начищених берцях,
вилазить зі свого джипа й починає на бійців горланити. Звичайно ж, не могла цього стерпіти й висловила все, що про нього думаю. Він потім дав розпорядження
не пропускати мене на блокпостах. Попри це, мене скрізь пропустили, бо вже добре знали як волонтерку.
■ Кажуть, ви побували навіть у Донецькому аеропорту.
— Так, лише раз. І ніколи б у цьому
не зізналася, не маю жодних доказів, фотознімків. Чесно вам скажу: там було не
до цього. Було настільки страшно, що ми
швиденько розвантажили допомогу —
і бігом утікати. А «здали» мене самі бійці. Якось ми підвозили хлопців на фронт,
і один із них мене впізнав: «Ти «Фея»? А я
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■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Мужня «Фея»
Волонтерка з Горішніх Плавнів не втомлюється доправляти
допомогу нашим бійцям на передову з 2014 року
«Кобра». Ти до нас у Донецький аеропорт
приїжджала». Отак і просочилася інформація.
■ Був випадок, коли від прямого потрапляння міни водій вашого волонтерського автомобіля загинув у вас на
очах...
— Це трапилося під Горлівкою у 2014
році. Ми вже збиралися від’їжджати — і
тут раптом почалося... Мій водій не зміг
швидко вискочити, бо з його боку «заїдала» дверна ручка — автівка вже була старенька. На моїх очах в автомобіль потрапила міна. Мене бійці встигли витягнути й буквально кинули до бліндажа. Я
ще не вписалася у вхід до нього й боляче
вдарилася обличчям — ходила потім у
синцях. Так, було таке... Але тоді подібні ситуації були не такою вже й рідкістю. Знаєте, скільки волонтерів загинуло
на Донбасі? Понад сотню. Просто про це
чомусь ніхто не розказує. Це одна з причин, через яку нас не хочуть пускати в
зону протистояння.

«Поїхали іншим шляхом і вискочили...
просто на блокпост із російським
триколором»
■ Один із добровольців — Володимир
Мусяк — розповів мені, що якось ви вивезли двох поранених. Але якою ціною!
— Улітку того ж 2014-го в «Лугандії» під час нашого приїзду розпочався
бій, у якому двох хлопців поранило. Ми
з водієм їх вивозили — при цьому поїхали іншим шляхом (тоді ще добре не знали донбаських доріг) і вискочили... просто на блокпост із російським триколором.
Знаєте, після цього мене ніхто не переконає, що на Донбасі немає російських військових. Розуміючи, що влипли в халепу,
я вийшла з автомобіля й заявила: «Я «укропка», можете мене розстріляти!» Дивлюся — а переді мною молодняк, напевно,
строковики. І один із них запитує російською: що ви, мовляв, робите в Ростовській
області? Я, у свою чергу, запитую: коли
тебе сюди везли, ти звернув увагу, якою
мовою написані населені пункти? Він відповів, що вони їхали із заштореними вікнами. І тут підскакує командир: «Так, досить проводити агітацію. Їдь далі, там теж
наші, я домовлюся, щоб і вони вас пропустили». Мені й Олег розповідав про випадки, коли бійцям 8-ї окремої автомобільної санітарної роти, у складі якої він служив, вдавалося домовитися з росіянами.
Хоч загалом я їх ненавиджу. Аби змусити
ненавидіти таку добру людину, як я, потрібно дуже постаратися. І вже на ту пору
я їх не зносила, бо надто багато смертей
бачила в зоні бойових дій (мушу сказати,
що росіяни відповідають мені взаємністю:
іноді в соцмережах таке про себе читаю).
Але розповідаю, як було насправді. Між
іншим, на другому російському блокпосту мені сказали: радій, мовляв, що не потрапила до луганських, бо вони б тебе на ремені порізали.
■ Небезпека чатувала на вас не тільки
в зоні бойових дій, а й у дорозі. Скажімо,
вам доводилося й утікати від погоні.
— То була не те що погоня. Два автомобілі нас просто «вели», найімовірніше,
запримітивши на автозаправній станції
при в’їзді до Красноармійська (нині Покровськ). Ми приїхали туди десь о 3-й годині ночі, дочекалися 6-ї ранку й рушили
далі. І от бачу: за нами «хвіст». Урештірешт, не витримала й зателефонувала бійцям 5-ї роти батальйону «Дніпро-1». Вони
підскочили й «відрізали» ті дві автівки.
Мені потім говорили, хто то був, але зараз уже цього не пригадаю. Насправді не
пам’ятаю багато чого: коли переживаєш
так багато подій, вони неминуче накладаються одна на одну. Загалом тоді на підконтрольну Україні територію міг заїхати
хто завгодно. Пригадую, у Дзержинську
(нині Торецьк) навіть місцеві діти підхо-

❙ Оксана Бикова: «Поки відчуватиму,
❙ що потрібна, їздитиму на передову».
❙ Фото з особистого архіву Оксани БИКОВОЇ.
дили й занотовували номери автомобілів,
коли бачили, що вони не донецькі. Загалом неприязнь у місцевих до нас страшна, і наша влада мало що робить, аби переламати ситуацію. Неодноразово відчувала це на собі. От якось приїжджаємо у
Водяне — діти біжать і кричать: «Слава
Україні!», а їхні батьки кажуть відкритим текстом: «Коли вже вас усіх повбивають?». Спершу було так образливо, а
потім звикла. Перед Пісками є село Первомайське — так от, майже всі його жителі
допомагали бойовикам будувати бліндажі, і тільки пара осіб були проукраїнськи
налаштованими. Одна бабуся жила неподалік від передового блокпосту українських військ «Республіка Міст», то вона нашим бійцям і борщі варила, і пиріжки
пекла. Аж от одного разу приїжджаю, а
хлопці мало не плачуть: нашої баби Мані,
мовляв, нема — загинула від вибуху мінометної міни... Зате коли на Донбас привозять допомогу від ООН, Червоного Хреста, волонтерів, місцеві гребуть усе один зпоперед одного. Інколи думаю, що вони
не українці й не росіяни. Це нація, назва
якій — «дай».
■ Скажіть відверто, вам буває страшно?
— Звичайно. Ніколи не говорю, що я
якась геройська тітка. І вважаю: у тому,
що багато разів ризикувала життям, немає ніякого геройства. Просто в мене такий характер — от і все. Водночас щоразу, коли виїжджаю на безпечну територію, зітхаю з полегшенням: слава Богу.
У Бога, щоправда, перестала вірити — після Дебальцевого. Як завжди, везла туди
допомогу й потрапила в такий «заміс» —
я взагалі «везуча»: вічно вскакую в якусь
халепу. Бачила, як наші хлопці відступали в Іловайську й Дебальцевому. Відчувала при цьому таке безсилля, образу, біль...
А приїжджаючи з фронту, помічала, що у
волоссі стає все більше сивини, а на обличчі — зморщок. Я просто там старіла, помирала разом із хлопцями. Якось в Амбросівці потрапила під обстріл «Градів». Повернувшись тоді додому, сказала: все, більше
не поїду туди, де стріляють. А через три чи
чотири дні знову зібралася й вирушила в
зону бойових дій. У 2017 році раптово перестала ходити. Прокинулася одного ранку й не змогла встати з ліжка. Ритм, який
на ту пору витримувала, оте життя на колесах позначилися на самопочутті. Написала тоді засновнику туристичної кампанії «Феєрія мандрів» Ігорю Захаренку, разом з яким їздила в Піски, Тоненьке, Красногорівку, одне слово: «Здаюся».
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А він іще з 2014-го весь час агітував мене
поїхати відпочити за кордон. І після мого
лікування таки відправив мене в Єгипет.
Через тиждень повернулася звідти зовсім
іншою.

Магнетизм передової
■ Зі своїм нинішнім чоловіком ви також познайомилися в зоні бойових дій?
— Так, ми з Олегом одружилися зовсім
недавно. До цього я теж була заміжня, але
не склалося. Хоч зараз ми з моїм колишнім чоловіком — добрі друзі, допомагаємо одне одному, разом їздимо в зону бойових дій. Вважаю: якщо кохання минуло,
потрібно одне одного відпустити. А щодо
того, як познайомилась з Олегом, то з цим
пов’язана цікава історія. Якось уже збиралася виїжджати з Пісок, хотіла тільки
навідати полтавців. Телефоную Володимиру Страшку й запитую, де він. Як виявилося, той перебував в Опитному. «Заїдь
до Карлівки, — порадив він, — там у церкві дислокуються наші земляки». Заходжу
до підвалу церкви й запитую, хто з Комсомольська. Олег відгукнувся. Я підійшла й міцно обняла його. Залишивши бійцям якихось смаколиків, поїхала додому. Як виявилося, Олег потім із півроку
мене розшукував, оббиваючи пороги волонтерських офісів, а дівчата, оберігаючи мене, не давали йому моїх координат.
Я цікавилася в Олега, чим його зачепила
під час тієї першої зустрічі. Він сказав, що
його вразили мої очі: у них, мовляв, таїлося таке глибоке нещастя, горе. То був початок 2015 року. Можливо, все те, з чим
стикалася на фронті, і справді відображалося в моїх очах. Олегу теж дісталося: ви
знаєте, який шлях пройшла 8-ма санітарна рота. У 2017-му він пішов у зону АТО
вдруге й цього разу воював у складі 72-ї
окремої механізованої бригади в Авдіївці, у промзоні, де отримав контузію.
■ Попри те, що ваш чоловік неохоче
відпускає вас у зону воєнного протистояння, ви, як і раніше, продовжуєте їздити туди.
— Річ у тому, що бійці на мене вже
чекають, бо, крім усього, для них спілкування зі мною — бодай якась віддушина. Вони завжди просять лишитися на
ніч, аби мати можливість виговоритися.
І я їх вислуховую, тобто виступаю ще й
свого роду психологом. Багато чого про
них знаю: хто перед війною недобудував камін, хто не повів, як мріяв, доньку до першого класу, кого не дочекалася дружина... Дорослі чоловіки, котрі
пройшли через жорстокі бої, до речі,
уміють плакати...
■ Зрозуміло, що волонтерська допомога була вкрай необхідною на початку
бойових дій на сході України. Але нині,
на 6-му році війни, чи не пора волонтерам дати можливість проявити себе й державним мужам? Чи не образливо, що
ви, по суті, підмінюєте функції держави?
— Звичайно ж, образливо. Можу потягнути зі своєї сім’ї, але й тут уже витягла все, що можна. При цьому бійцям досі
потрібні метеостанції (завдяки їм точність
стрільби зростає вдвічі), труби розвідника, генератори (з ними взагалі біда), лазерні далекоміри, планшети. Та навіть
радіостанції хлопці просять! Не розумію,
чому всього цього не замовляє армія, я в
цьому не розбираюся. Водночас не можу
лишити вояків без необхідних речей, які
вони просять. Розумієте? З одного боку, волонтерська діяльність — моя милиця, яку
так хочеться викинути. З іншого боку, як
ніхто розумію, що волонтерська допомога буде потрібною на фронті ще довго. Завжди кажу: як тільки стану непотрібною,
піду, і ви всі про мене забудете. Сидітиму
собі вдома й «поститиму» котиків та собачок у «Фейсбуці».
■ Коли їдте в зону бойових дій, досі
приховуєте це від мами?
— Та вона все одно відчуває. Оберігаючи маму, чого я їй тільки не плела за
ці роки війни. Коли розмовляємо з нею
по мобільному телефону і в розмову раптом вклинюються вибухи, вигадую, що
то салют або колесо в автомобілі лопнуло, чи шафа в офісі впала. Повз проїжджають танки, а я заспокоюю маму: то, мовляв, трактори, це я поїхала по картоплю
до фермерів. Та її важко обвести навколо пальця. Якось на початку весни вона
стомлено запитала: «Оксано, які трактори? Надворі ж іще сніг лежить». ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019
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 Іспанії»
12.25 «Кухня По»
13.20 По обіді шоу
14.25 «Тайська кухня»
15.15 Х/ф «Клара і
Франциск»
17.30 Перша шпальта

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
05.15, 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 матеріали2019»
20.45, 21.45 Т/с «Коли минуле
попереду»
22.45 «Гроші-2019»
00.05 «Голос. Діти 5»
02.10 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»

ІНТЕР
02.35 «Богині ефіру»
Заключна серія
03.55, 20.00 «Подробиці»
04.55 Top Shop
05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 1.50
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Матусин
синок»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Закохайся
в мене, якщо
наважишся»
15.45 «Жди мене. Україна»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 2.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00,
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.15, 8.10, 21.25, 0.15

5 канал
Актуально: Економіка.
курортах
Політика. Соціум
08.25 Про військо
07.20, 12.25, 15.55, 18.15
09.25, 17.40 Час громади
Погода в Україні
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
07.25, 8.35, 0.55 Огляд преси
17.10 Інформаційний
07.30 Кордон держави
день
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
12.30 Брифінг речника
14.55, 16.55, 22.55,
Міністерства оборони
23.55, 1.10 Погода на
12.45 Будемо жити

18.20, 2.35 Тема дня
19.30, 3.45 Разом
19.55 «Супер-Чуття»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 «Дикі тварини»
22.15 «Тваринна зброя»
00.00 Телепродаж Тюсо
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00 Top Shop
05.30 Х/ф «Вечір
напередодні Івана
Купала»
06.50 Х/ф «Дім, у якому я
живу»
08.35 «Таємниці
кримінального світу»
09.10 Х/ф «Право на
постріл»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
09.00 Новини
09.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
10.00 Біблійна Колекція.
«Клара і Франциск».
Художній фільм

10 червня

11.35 Кухня По. Кулінарна
програма
12.35 Погляд зсередини
13.05 Мальовничі села
13.30 Фатальна жінка Марко
Вовчок. Документальна
програма
14.15 Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан.
14.40 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький пульс
Америки
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 Тема дня
19.20 Вікно в Америку
19.45 UA.МУЗИКА. Кліп
19.50 Аромати Чилі.
Документальний цикл
20.15 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 1.
Герберт Цукурс
21.00 Новини
21.25 Сильна доля
22.15 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 100 років історії. 1930-ті
роки
23.15 Фатальна жінка Марко
Вовчок. Документальна
програма
00.00 Розсекречена історія
01.00 Новини
01.25 Тема дня
02.15 РадіоДень
02.40 Вікно в Америку
03.00 Костянтин Данькевич.
«Лілея». Національна
опера України ім.
Тараса Шевченка
04.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

05.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
СТБ
05.40 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 20.55 Т/с «Швидка
допомога»
08.10 МастерШеф
15.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
18.55 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 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15, 19.25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
15.00 Х/ф «Найманець»
16.45 Х/ф «Захисник»
21.25 Т/с «Касл»
22.55 Х/ф «Я прийшов з
миром»
00.40 «Облом.UA.»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.40, 2.40 Реальна містика
12.45, 0.10, 2.15, 4.45 Агенти
справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Відбір до
Євро- 2020 р. УкраїнаЛюксембург
01.45 Телемагазин

ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Україна
— Сербія». Відбір до
Євро-2020 р.
06.10 Півн. Македонія
— Польща. Відбір до
Євро-2020 р.
08.00 Огляд матчу «Хорватія
— Вельс». Відбір до
Євро-2020 р.
08.10 Данія — Ірландія.
Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 12.55 «Ліга Націй.
Матч-центр»
10.40 Фінал. Ліга Націй УЄФА
13.25, 4.25 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
15.40 Футбол NEWS
16.05 Україна — Сербія.
Відбір до Євро-2020 р.
17.50 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
18.45 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
20.30, 22.30, 23.40 «Головна
команда»
21.40 LIVE. Україна —
Люксембург. Відбір до
Євро-2020 р.
00.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
02.35 Ісландія — Албанія.
Відбір до Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00 Литва — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
07.50 Огляд матчу «За 3-тє
місце». Ліга Націй
УЄФА
08.15 Туреччина — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
10.05 Огляд матчу «Білорусь
— Німеччина». Відбір
до Євро-2020 р.

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.55 Зона ночі
04.10 Абзац
05.45, 7.05 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.10 М/ф «Втеча з планети
Земля»
09.00 Х/ф «З мене
вистачить»
11.10 Х/ф «Ласкаво
просимо в рай! 2:
Риф»
13.00 Х/ф «Однокласники»
15.00 Х/ф «Однокласники 2»
17.00 Ревізор
20.00 Страсті за Ревізором
22.10 Х/ф «Три метри над
рівнем неба»
00.40 Х/ф «Друзі за
сексом»
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
04.35 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф «Акуларобот»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.25 Х/ф
«Прибуття»

14.25 Тема дня
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
10.15 Україна — Сербія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.05 Огляд матчу «Греція
— Італія». Відбір до
Євро-2020 р.
12.15 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
14.05 Огляд матчу «ІсландіяАлбанія». Відбір до
Євро-2020 р.
14.15 Греція — Італія. Відбір
до Євро-2020 р.
16.05 Огляд матчу «Фінал».
Ліга Націй УЄФА
16.25 Півн. Македонія
— Польща. Відбір до
Євро-2020 р.
18.15 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
18.50 Данія — Ірландія.
Відбір до Євро-2020 р.
20.40 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
21.35 LIVE. Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
23.40 Сербія — Литва.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
01.30 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
03.20 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
04.00 Азербайджан
— Угорщина. Відбір до
Євро-2020 р.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50, 14.00
Правда
життя
09.00 Погляд зсередини
09.50, 17.05, 22.35 Таємнича
Латинська Америка
10.50 Історія українських
земель
12.00 Скептик
13.00, 0.30 Речовий доказ

16.35 Х/ф «Пробудження»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Синевир»
01.30 Т/с «Прокурори»
15.10, 23.30 Секрети Другої
світової
16.05, 21.40 Річкові монстри
18.00 Земля 2050 р.
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Україна: забута історія
01.40 Містична Україна
02.25 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30
07.50
08.15
09.15

Top Shop
М/с «Гарфілд iоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.00 Х/ф «Кохання не за
розміром»
13.00 «Орел і решка. Шопінг»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 Т/с «Доктор Хто»
20.10 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло 2»
23.00 Х/ф «Одержимість»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса
Лілліфі»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на мільйон»
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019

11 червня
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 Мексики»
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

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, 5.15 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 матеріали2019»
20.45, 21.45 Т/с «Коли минуле
попереду»
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 «Фантомас»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується
кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»
02.40 «Богині ефіру»
04.55 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 0.50 Огляд преси
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
08.20 Про військо
07.20, 12.25, 15.55, 18.15,
08.40 ID JOURNAL
23.55 Погода в Україні
09.20, 17.45 Час громади
07.30 Код успіху
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
07.45 Будівельний стандарт
17.10 Інформаційний
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55,
день
14.55, 16.55, 17.55,
12.30 Брифінг речника
22.55, 0.20 Погода на
Міністерства оборони
курортах

18.25, 21.25 Чемпіонат світу
FIFA U-20 2019 р. у
Польщі. Півфінал
20.25 Наші гроші
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Спільно
03.45 Перша шпальта
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Вінчання зі
смертю»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Правда
лейтенанта Клімова»
10.45, 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, 3.15 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.15 «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 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
09.00 Новини
09.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
10.00 Біблійна Колекція.
Клара і Франциск.
Художній фільм
11.45 Тайська кухня
12.35 Погляд зсередини
13.05 Мальовничі села
13.30 Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Єжи
Гедройц. Магічна сила
Слова. Документальна
програма
14.25 Час поезії. Ліна
Костенко
14.50 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ювілейний концерт

18.00
18.20
19.25
19.50
20.15
21.00
21.25
22.20
23.00
23.10

00.05
01.00
01.25

02.05
02.30

04.45
05.20

гурту «Піккардійська
терція»
Новини (із
сурдоперекладом)
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
Час поезії. Дмитро
Павличко
Аромати Чилі.
Документальний цикл
Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 2.
Адольф Айхман
Новини
Сильна доля
Неповторна природа.
Документальний цикл
100 років літератури.
1930-1939
Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Єжи
Гедройц. Магічна сила
Слова. Документальна
ппрограма
Розсекречена історія
Новини
Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Цар та раб
хитрощів
РадіоДень
Фрідріх Шиллер.
«Підступність і
кохання». Київський
академічний Молодий
театр, 16+
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.10, 20.55 Т/с «Швидка
допомога»
09.10 МастерШеф
15.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «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 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
14.00 Х/ф «Прибулець»
15.45 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.25 Т/с «Касл-2»
22.55 Т/с «Касл»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Греція
— Італія». Відбір до
Євро-2020 р.
06.10 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
07.55, 14.15, 5.10 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 13.25 «Головна
команда»
11.35 Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
16.05 Огляд матчу «За 3-тє
місце». Ліга Націй
УЄФА
16.25 Огляд матчу «Фінал».
Ліга Націй УЄФА
16.50 LIVE. Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.
18.55 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
20.40 Журнал Ліги Чемпіонів
21.35 LIVE. Бельгія —
Шотландія. Відбір до
Євро-2020 р.
23.40 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра

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, 2.30 Реальна містика
12.45, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти
справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благі наміри»
23.20 Без паніки
01.45 Телемагазин

01.30 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
03.20 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
08.05 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
09.55 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
10.40, 13.35 «Ліга Націй.
Матч-центр»
11.20 Фінал. Ліга Націй УЄФА
14.05, 4.25 Журнал Ліги
Чемпіонів
15.00, 18.00 «Головна
команда»
16.10 Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
18.50 LIVE. Азербайждан
— Словаччина. Відбір
до Євро-2020 р.
20.55, 23.40
«Євровідбір 2020. Матчцентр»
21.35 LIVE. Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
00.10 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.20 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 6.00 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06.05 Ревізор Крамниці
10.00, 13.10 Таємний агент
11.20, 14.40 Таємний агент.
Пост-шоу
16.10 Топ-модель поукраїнськи
21.50 Х/ф «Три метри над
рівнем неба-2: Я тебе
хочу»
00.20 Х/ф «Глибинний
підйом»
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
02.35 Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.
05.20 Огляд матчу «За 3-тє
місце». Ліга Націй
УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 14.00 Правда життя
09.00 Погляд зсередини
09.50 Незвичайні культури
10.50 Історія українських
земель
12.00, 2.25 Скептик
13.00, 0.30 Речовий доказ
15.10, 23.30 Секрети Другої
світової
16.05, 21.40 Річкові монстри
17.05, 22.35 Таємнича
Латинська Америка
18.00 Земля 2050 р.
19.00 Секретні території
19.50 Україна: забута історія
20.50 Секретні території. НЛО
01.40 Містична Україна

06.30
07.50
08.15
09.00

К1
Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
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ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 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 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф
«Нещадний»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Підривник»
15.25, 16.20 Х/ф «Другий у
команді»
17.45, 22.25 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрілець»
02.25 Т/с «Прокурори»
10.45, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
12.50 «Орел і решка. Шопінг»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Ніко-2:
маленький братик —
великі неприємності»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на
мільйон»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на липень і наступні місяці 2019 року як за електронною 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 пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 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 оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019
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

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, 5.15 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.20 «Аромати Мексики»

10.55, 12.20 “Міняю жінку»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 Т/с “Величне століття.
Роксолана»

12.25 «Кухня По»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

13.20 Енеїда

19.20 «Секретні матеріали-

14.25 «Тайська кухня»
15.15 Країна на смак
16.15 «Браво, шеф!»
17.30 Наші гроші
18.20, 2.35 Тема дня
18.55 Гандбол. Відбірковий
матч до ЧЄ. Україна
— Данія
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 «Дикі тварини»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Спільно
03.4 #ВУКРАЇНІ
04.05 Розсекречена історія
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Абітурієнтка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Презумпція
невинуватості»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
09.00 Новини
09.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
10.00 Біблійна Колекція.
Йосип Прекрасний.
Намісник фараона.
Художній фільм
11.30 Дива Китаю.
Документальний серіал

2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «Коли
минуле попереду»
22.45, 23.45 Мелодрама
«Школа»
00.50 Комедія «Я знову тебе
кохаю-2»
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про військо
06.45 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00,
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
12.00 Кухня По. Кулінарна
програма
12.30 Світ навколо
12.35 Погляд зсередини
13.05 Мальовничі села
13.30 Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Світ
Максима
14.15 UA. Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
14.40 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська
Терція»
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 UA.МУЗИКА. Кліп
19.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
21.00 Новини
21.25 Сильна доля
22.20 Неповторна природа.
Документальний цикл
23.00 100 років українського
кіно. Всеукраїнське
фотоуправління, Вертов
і Довженко
23.10 Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Світ
Максима
00.00 Розсекречена історія
01.00 Новини
01.25 Тема дня

12 червня
ІНТЕР
05.25, 22.10 «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 «Фантомас
розбушувався»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується
кожного»
20.00, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»
02.40 «Богині ефіру»
04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

03.00, 1.35 Зона ночі
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, 2.30 Реальна містика
12.45, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти
справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благі наміри»

СТБ
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.00, 20.55 Т/с «Швидка
допомога»
09.00 МастерШеф
15.10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.45 Х/ф «Спокута»
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 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

03.50 Абзац
05.35, 6.25 Kids Time
05.40 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
06.30 Ревізор Крамниці
10.20, 13.20 Таємний агент
11.50, 14.50 Таємний агент.
Пост-шоу
16.30 Топ-модель поукраїнськи
21.40 Х/ф «Бар «Бридкий
койот»

23.20 Контролер

23.40 Х/ф «Мілина»

01.45 Телемагазин

01.30 Служба розшуку дітей

5 канал
4.00, 5.00 Час новин
16.55, 17.55, 22.55,
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
0.35, 1.10 Погода на
Актуально: Економіка.
курортах
Політика. Соціум
08.20 Полігон
07.15, 12.20, 15.55, 18.15,
09.25, 17.45 Час громади
23.55 Погода в Україні
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
07.20, 0.45 Огляд преси
17.10 Інформаційний
07.40 Драйв
день
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
12.30 Брифінг речника
01.50 Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Цар та раб
хитрощів
02.25 РадіоДень
02.45 Київський академічний
Молодий театр. Іван
Нечуй-Левицький.
«Кайдаші», 12+
04.35 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
05.20 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

НОВИЙ КАНАЛ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений
світ»
13.50 Х/ф «Слідопит»
15.45 Х/ф «Кришталеві
черепи»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.30, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
07.45, 12.15, 22.50 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
13.00 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
14.45 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру. Прем’єра
16.05, 19.05 «Головна
команда»
17.15 Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
19.55 Фінал. Ліга Націй УЄФА
22.05 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
01.15, 3.40 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
01.55 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
04.10 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.

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
ФУТБОЛ-2
06.00, 17.05 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
08.25 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
10.15, 12.45 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
10.55 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
13.15 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
15.05 Огляд матчу «Україна
— Люксембург». Відбір
до Євро-2020 р.
15.15 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
19.30 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
21.20 Огляд матчу «Італія —
Боснія і Герцеговина».
Відбір до Євро-2020 р.
21.30 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
23.20 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
00.15 Туреччина — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
02.05 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
03.55 Ісландія — Албанія.
Відбір до Євро-2020 р.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50, 14.00 Правда життя
09.00, 18.00 Земля 2050 р.
09.50 Незвичайні культури
10.50 Історія українських
земель
12.00 Скептик
13.00, 0.30 Речовий доказ
15.10, 23.30 Секрети Другої
світової
16.05, 21.40 Річкові монстри

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашинґтон
04.25 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
11.10, 13.15 Х/ф «Широко
крокуючи 3:
Правосуддя
одинака»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Другий у
команді»
15.20, 16.25 Х/ф
«Універсальний
солдат-2:
Повернення»
17.50, 22.35 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.45 Х/ф «8 міліметрів»
02.55 Т/с «Прокурори»
17.05, 22.35 Таємнича
Латинська Америка
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Україна: забута історія
01.40 Містична Україна
02.25 Таємниці дефіциту
04.40 Професія — альфонс
05.30 Таємниці пірамід
К1
06.30
07.50
08.15
09.10

Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.00, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
12.50 «Орел і решка. Шопінг»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
19.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
23.30 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.30 «Орел і решка.
Морський сезон»
01.30 «Блокбастери»
02.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прекрасний
принц і фея Люпина»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
15.00, 21.00
Т/с «Село
на мільйон»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019

13 червня
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 Т/с «Еліза»
11.20 «Аромати Мексики»
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 «Супер-Чуття»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 «Дикі тварини»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Букоголіки
04.10 52 вікенди
04.30 Спільно
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Фарт»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
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, 3.15 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
09.00 Новини
09.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
10.00 Біблійна Колекція.
Йосип Прекрасний.
Намісник фараона.
Художній фільм
11.30 Дива Китаю.
Документальний серіал
12.00 Кухня По. Кулінарна
програма
12.25 Світ навколо
12.35 Погляд зсередини
13.05 Мальовничі села

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, 5.25 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 матеріали2019»
20.35 «Чистоnews-2019»
20.45, 21.45 Мелодрама
«Коли минуле
попереду»
22.30 «Право на владу-2019»
01.00 Х/ф «Кохання проти
долi»

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 «Фантомас
проти СкотландЯрду»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується
кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»
02.40 «Щоденник вагітної»
04.55 Top Shop

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 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00,

5 канал
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
17.55, 22.55, 0.30
4.00, 5.00 Час новин
Погода на курортах
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
08.20 Невигадані історії
Актуально: Економіка.
09.25, 17.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 13.10, 16.10,
07.15, 12.25, 15.55, 18.15,
17.10 Інформаційний
23.55 Погода в Україні
день
07.25 MEDекспертиза
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
Міністерства оборони

13.30 Сергій Параджанов.
Документальна
програма із циклу
«Сімдесятники».
14.15 UA. Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
14.40 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ніжно. Тихо. Голосно.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Марія Бурмака та
симфонічний оркестр
Українського радіо
17.40 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Bahroma
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.20 UA. Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
19.50 Аромати Чилі.
Документальний цикл
20.15 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 3.
Клаус Барбі
21.00 Новини
21.25 Як дивитися кіно
21.55 Сільвіо та інші.
Художній фільм
00.30 Сергій Параджанов.
Документальна
програма із циклу
«Сімдесятники».
01.10 Новини
01.40 Тема дня
02.30 РадіоДень
02.50 Фелікс Міттерер.
«Жінки Моцарта».
Київський академічний
театр «Колесо»
04.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

05.20 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.25, 20.55 Т/с «Швидка
допомога»
09.30 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 Х/ф «П’ять років і
один день»
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 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 0.45 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
13.50 Х/ф «Мисливець на
крокодилів»
15.25 Х/ф «Таємниця
Майа»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації

03.20 Абзац

04.15 Еврика!

05.05, 6.00 Kids Time

04.20 Студія Вашингтон

05.10 М/с «Дракони.

04.25 Факти

Перегони безстрашних»
06.05 Ревізор Крамниці

10.40, 2.30 Реальна містика

10.10, 13.20 Таємний агент

12.45, 0.00, 2.15 Агенти

11.50, 14.50 Таємний агент.

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благі наміри»
23.20 Слідами партійних
списків
01.45 Телемагазин

21.30, 23.00 Т/с «Касл-2»
01.25 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Україна
— Люксембург». Відбір
до Євро-2020 р.
06.10 Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.
08.00 Огляд матчу «Хорватія
— Туніс». Контрольна
гра
08.10 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
12.10 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
13.55 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
16.00 Фінал. Ліга Націй УЄФА
18.10, 2.55 Відбір до Євро2020 р. Огляд туру
19.00 Хорватія — Вельс.
Відбір до Євро-2020 р.
20.45 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
22.50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
01.05 Туреччина — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
03.50 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
05.40 Огляд матчу
«Німеччина
— Естонія». Відбір до
Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
06.55 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
08.45 Огляд матчу «Іспанія
— Швеція». Відбір до
Євро-2020 р.

ICTV

03.00, 2.15 Зона ночі

09.30 Зоряний шлях

справедливості
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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

Пост-шоу

новини з Костянтином

16.30 Топ-модель

Стогнієм

по-українськи

10.10 Секретний фронт

21.50 Х/ф «До зустрічі з

11.20, 13.25, 2.00 Х/ф
«Брати по зброї»

тобою»
00.00 Х/ф «Глибоке синє
море»

12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Універсальний
солдат 2:

02.10 Служба розшуку дітей

Повернення»
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

15.30, 16.20 Х/ф

08.55 Хорватія — Вельс.
Відбір до Євро-2020 р.
10.45 Огляд матчу «БельгіяШотландія». Відбір до
Євро-2020 р.
10.55 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.45 Огляд матчу «Польща
— Ізраїль». Відбір до
Євро-2020 р.
12.55 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
14.45, 17.15 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
15.25, 19.50 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
17.45 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
21.40 Огляд матчу «Україна
— Люксембург». Відбір
до Євро-2020 р.
21.50 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
23.40 Огляд матчу
«Німеччина
— Естонія». Відбір до
Євро-2020 р.
23.50 Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.
01.40 Огляд матчу «Сербія
— Литва». Відбір до
Євро-2020 р.
01.50 Данія — Ірландія.
Відбір до Євро-2020 р.
03.40 Огляд матчу «Фінал».
Ліга Націй УЄФА
04.00 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.

15.10, 23.30 Секрети Другої
світової
16.05, 21.40 Річкові монстри
17.05 Таємнича Латинська
Америка
18.00 Погляд зсередини
19.00 Секретні території. НЛО
19.50 Україна: забута історія
20.50 Секретні території
22.35 Таємнича Аравія
01.40 Містична Україна
02.25 Місця сили

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 14.00 Правда життя
09.00 Земля 2050 р.
09.50 Незвичайні культури
10.50 Історія українських
земель
12.00 Код доступу
13.00, 0.30 Речовий доказ

«Підривник»
17.45 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Х/ф «Джанго
вільний»

К1
06.30
07.50
08.15
08.50

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
12.50 «Орел і решка. Шопінг»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло 2»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
15.00, 21.00
Т/с «Село
на мільйон»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019
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, 23.25, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.20 «Аромати Південної
Африки»
12.25 «Кухня По»
13.20, 3.10 Сильна доля
14.25 «Тайська кухня»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 «Браво, шеф!»
17.30 Схеми. Корупція в
деталях
18.20, 2.15 Тема дня
19.30, 4.05 Розсекречена
історія
20.30 Перша шпальта
21.25 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 р. у Польщі.
Матч за 3-тє місце
00.00 Телепродаж Тюсо
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 1.40
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «Спосіб
убивства»
01.00 «Хвороби-вбивці»
02.10 «Випадковий свідок»
03.35 «Легенди бандитського
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
09.00 Новини
09.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
10.00 Біблійна Колекція.
Естер прекрасна.
Художній фільм
11.25 Дива Китаю.
Документальний серіал
11.55 Кухня По. Кулінарна
програма
12.25 Світ навколо

КАНАЛ «1+1»

14 червня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

00.40 «Київ вечірній»

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 «Авантюристи»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 1.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Сценарії кохання»
04.25 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.50 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 ЧасTime
06.15, 8.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,

5 канал
5.00 Час новин
17.55, 0.20 Погода на
курортах
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30, 1.15 Машина часу
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 13.10, 16.10
07.15, 12.25, 15.55, 18.10
Інформаційний день
Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 Драйв
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55,
14.25 Тема дня

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.05 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 матеріали2019»
20.25 «Чистоnews-2019»
20.35, 22.35 «Ліга сміху»

12.35 Погляд зсередини
13.05 Мальовничі села
13.30 Федір Стригун. Абриси
долі. Документальна
програма
14.15 UA. Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
14.35 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.35 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ніжно. Тихо. Голосно.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Марія Бурмака та
симфонічний оркестр
Українського радіо
17.45 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Panivalkova
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.20 UA. Культура на
Книжковому Арсеналі2019. Найкраще
19.50 Аромати Чилі.
Документальний цикл
20.15 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 4.
Еріх Прібке
21.00 Новини
21.25 Сильна доля
22.20 Неповторна природа.
Документальний цикл
23.00 100 років мистецтва.
1940-1950-і роки
23.05 Федір Стригун. Абриси
долі. Документальна
програма
00.00 Розсекречена історія
01.00 Новини

01.25 Тема дня
02.15 РадіоДень
02.40 Вадим Ільїн, Владлен
Лукашов. «За двома
зайцями». Київський
театр оперети
04.40 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
05.20 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.05 Х/ф «Покровські
ворота»
14.00, 18.00 Т/с «Снайперша»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.25 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
22.45 Х/ф «Бізнес заради
кохання»
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
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 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

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі

04.00 Скарб нації

04.10 Абзац

04.10 Еврика!

05.05, 6.25 Kids Time

04.15 Служба розшуку дітей

05.10 М/с «Дракони.

04.20 Студія Вашингтон

Перегони безстрашних»

09.30, 6.10 Зоряний шлях

06.30 Ревізор Крамниці

10.45 Т/с «Повернення до

10.20, 13.30 Таємний агент

себе»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.30, 2.00 Т/с «Свій-чужий
син»
01.30 Телемагазин
04.35 Реальна містика

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
ФУТБОЛ-1
06.00, 5.40 Огляд матчу
«Бельгія —
Шотландія». Відбір до
Євро-2020 р.
06.10 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
08.00 Огляд матчу «Іспанія
— Швеція». Відбір до
Євро-2020 р.
08.10 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.10 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
13.55 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
16.00 Греція — Італія. Відбір
до Євро-2020 р.
17.50 Огляд матчу «Україна
— Люксембург». Відбір
до Євро-2020 р.
18.00 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
19.45 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
20.40 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
22.50 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
01.05 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
02.55 Журнал Ліги Чемпіонів
03.50 Білорусь — Німеччина.
Відбір до Євро-2020 р.

ICTV

11.50, 14.50 Таємний агент.
Пост-шоу
16.20 Топ-модель поукраїнськи

04.25 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

21.30 Х/ф «З мене

Стогнієм

вистачить»
23.50 Х/ф «Бар «Бридкий

10.10 Антизомбі

койот»

11.10, 16.20 «На трьох»

01.50 Т/с «Клініка»

12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 23.00 Т/с

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
ФУТБОЛ-2
06.00, 16.55 Андорра
— Франція. Відбір до
Євро-2020 р.
07.50 Журнал Ліги Чемпіонів
08.45 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
10.35 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
12.40 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
14.30, 3.10 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
18.45 Огляд матчу «Іспанія
— Швеція». Відбір до
Євро-2020 р.
18.55 Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
20.45 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
22.35 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
00.25 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
01.20 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
04.00 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50, 14.00 Правда життя
09.00 Земля 2050 р.
09.50, 17.05 Незвичайні
культури
10.50 Історія українських
земель
11.20 Історія Києва
12.00 Код доступу
13.00, 0.35 Речовий доказ
15.10, 23.30 Секрети Другої
світової
16.05, 21.40 Річкові монстри
18.00 Погляд зсередини
19.00, 20.50 Секретні території

«Марк+Наталка»
18.45, 3.00 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу
00.00 Х/ф «Джанго
вільний»
03.30 Х/ф «Брати
по зброї»
19.50
22.40
01.40
02.25

Україна: забута історія
Таємнича Аравія
Містична Україна
Бандитський Київ
К1

06.30
07.50
08.15
09.10

Top Shop
М/с «Гарфілд шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.00, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
12.50 «Орел і решка. Шопінг»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.40 Х/ф «Знайди мене,
якщо зможеш»
20.00 Х/ф «Диявол і Деніел
Вебстер»
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 «За блакитними
дверима»
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 «Той, що біжить
лабіринтом»
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Той що
біжить лабіринтом:
Випробування
вогнем»
23.15 Х/ф «Медовий
місяць у Вегасі»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019

15 червня
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, 1.45,
4.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.30 Енеїда
11.35 М/с «Кмітливии
Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Свята сім’я»
14.50 «Мальовничі села»
15.20 «Фестивалі планети»
15.50 «Браво, шеф!»
16.55 Разом
17.25 Д/ф «Всесвітня
природна спадщина.
Гаваї»
18.20 Спільно
18.55 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 р. у Польщі.
Фінал
21.30 Розсекречена історія
22.30 Як дивитися кіно
22.55 Х/ф «Сільвіо та інші»
02.10 UA:Фольк. Спогади
03.00 «Аромати Перу»
03.25 Своя земля
04.35 Світло
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.00, 4.45 Top Shop
06.00 Х/ф «Нічний
мотоцикліст»
07.25 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
09.05 Х/ф «Золота міна»
11.45 Т/с «Спецзагін «Кобра
11»
15.40 «Таємниці
кримінального світу»
16.50 «Правда життя»
18.00 «Переломні 80-ті»
19.00, 3.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кубанські
козаки»
21.40 Х/ф «Мушкетер»
23.40 Х/ф «Апокаліпсис:
Одкровення Іоана
Богослова»
01.35 «Святі й праведники ХХ
століття»
03.45 «Випадковий свідок»
04.20 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
06.00
06.00
06.50
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05

10.15
11.45
12.35

Гімн України
Цікаво. com
UA.МУЗИКА. кліп
Новини
Морська кухня.
Документальний серіал
Новини
Вруміз. Мультфільм
Новини
Казки, перевірені
часом. Розбійники
мимоволі. Художній
фільм
Дива Китаю.
Документальний серіал
Аромати Шотландії.
Документальний цикл
Таємниці Борго Ларічі.
Телевізійний серіал 12+

КАНАЛ «1+1»
06.00, 23.35, 0.35 «Світське
життя-2019»
06.50 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 11.00 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
12.00, 13.20, 14.25, 15.25
«Світ навиворіт: Непал»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 ТСН
20.15 «Чистоnews-2019»
20.25 «Українські сенсації2019»
01.35 «Ліга сміху»
04.00 «Київ вечірній»
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
16.15 Країна на смак
18.00 ВІКТОР ПАВЛІК ТА
PAVLIK OverDrive. «Ні
обіцянок, ні пробачень»
19.50 Студія перед фільмом
20.05 «Райдуга над
Каракумами».
Документальний фільм
12+
21.00 Новини
21.20 «Секрети замків
Великобританії.
Замки Британії».
Документальний серіал
22.05 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Концертна программа
LiveN
23.00 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом.
23.10 Іван Франко. «Украдене
щастя». Національний
центр театрального
мистецтва ім. Леся
Курбаса
01.30 Фольк-music
02.30 Теа Дорн. Marleni.
«Пруські діви,
волоссям білі, мов
сталь». Національний
центр театрального
мистецтва ім. Леся
Курбаса
04.00 Орегонський путівник
СТБ
05.55, 1.15 Т/с «Коли ми
вдома»
08.55 Справа честі
09.55 Х/ф «Покровські
ворота»
12.50 Х/ф «Бізнес заради
кохання»
14.40 Т/с «Швидка
допомога»
18.55 Т/с «Кафе на Садовій»
22.50 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»

ІНТЕР
05.20 Х/ф «Двоє
під однією
парасолькою»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди меня. Україна»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Бронзовий
птах»
15.00 Х/ф «Зорро»
17.30, 20.30 Т/с «Таїсія»
20.00, 3.00
«Подробиці»
22.15 М/с «Ну, погоди!»
01.20 Х/ф «Сім днів до
весілля»
03.30 Х/ф «Три мушкетери»
05.00 Х/ф «Як
посварився Іван
Іванович з Іваном
Никифоровичем»
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
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
10.10 «18 мінус»
11.15 «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 18.00, 19.00,
20.00 «Вибори-2019.
Парламент»
17.00 «Кисельов. Авторське»
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Угон по-нашому»
09.00 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Таємниця Майа»
14.50 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумії»
16.45 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»
18.20 Х/ф «Слідопит»
20.15 Х/ф «Геркулес»
22.05 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
23.55 Х/ф «Подвійні
неприємності»
01.25 «Облом.UA.»
04.25 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Італія —
Боснія і Герцеговина».
Відбір до Євро-2020 р.
06.10 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
08.00 Огляд матчу «Німеччина
— Естонія». Відбір до
Євро-2020 р.
08.10 Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку дітей

05.10 Факти

06.00 М/с «Лунтик»

05.40 Більше ніж правда

07.30, 5.30 Зоряний шлях
06.25, 7.25 Kids Time

16.10, 20.00 Т/с «Поранене
серце»
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00, 2.15 Т/с «Умови
контракту»

04.55 Скарб нації

03.05, 2.50 Зона ночі
Сьогодні

наміри»

ICTV

05.05 Еврика!

07.00, 15.00, 19.00, 3.00

10.00, 15.20 Т/с «Благі
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06.30 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»

07.15 Я зняв!
09.10 Дизель шоу
10.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День

07.30, 13.10 Ревізор

13.00 «На трьох»

10.30, 15.10 Страсті за

14.25 Т/с «Пес»

Ревізором
17.00 М/ф «Кіт у чоботях»
18.50 Х/ф «Три мушкетери»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Робот на ім’я
Чаппі»
21.35 Х/ф «Експат»
23.35 Х/ф «Снайпер:

01.45 Телемагазин

21.00 Х/ф «Темна Вежа»

03.50 Реальна містика

22.50 Х/ф «Відчай»

01.35 Х/ф «Синевир»

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. фіільм
23.15 Енергобезпека
00.30 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

14.00 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
15.50 Огляд матчу «ІрландіяГібралтар». Відбір до
Євро-2020 р.
16.00 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
17.50 Огляд матчу «Фарерські
о-ви-Норвегія». Відбір
до Євро-2020 р.
18.00 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
19.50 Огляд матчу «МальтаРумунія». Відбір до
Євро-2020 р.
20.00 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
21.50 Огляд матчу «Іспанія
— Швеція». Відбір до
Євро-2020 р.
22.00 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
23.50 Огляд матчу «Півн.
Македонія-Австрія».
Відбір до Євро-2020 р.
00.00 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
01.50 Огляд матчу «ЛатвіяСловенія». Відбір до
Євро-2020 р.
02.00 Туреччина — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
03.50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.

16.35 Річкові монстри
17.30 Незвичайні культури
21.00 Титанік: народження
легенди
22.35 Прокляття двійників
Титаніка
23.35 Секретні території
00.30 Гордість України

09.25
09.35
10.10
10.25
11.10
12.10
12.30
12.35

5 канал
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія успіху
5-й поверх
Майстри ремонту
Олімпійські історії
Брифінг речника
Міністерства оборони
Медекспертиза

10.00 Огляд матчу «За
3-тє місце». Ліга Націй
УЄФА
10.20 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.10, 22.30 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
13.55 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
15.40 Огляд матчу «Фінал».
Ліга Націй УЄФА
16.00 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
16.50 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
18.35 Фінал. Ліга Націй УЄФА
20.40 Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
00.35 Півн. Македонія
— Польща. Відбір до
Євро-2020 р.
02.25 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
04.10 Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00 Греція — Італія. Відбір
до Євро-2020 р.
07.45 Фінал. Ліга Націй УЄФА
09.55 Огляд матчу «Сербія
— Литва». Відбір до
Євро-2020 р.
10.05 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
11.50 Огляд матчу «Україна
— Люксембург». Відбір
до Євро-2020 р.
12.00 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
13.50 Огляд матчу «ДаніяГрузія». Відбір до Євро2020 р.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
08.20, 18.30 Україна: забута
історія
10.00 Секрети Другої світової
11.40 Найекстремальніші
14.35 Таємнича Аравія

Примарний стрілець»

К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд шоу»
08.00, 2.15 «Жаннаодружи»
09.00 «Ух ти show»
09.30 Х/ф «Гіббі»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.10 Х/ф «Диявол і Деніел
Вебстер»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.10 Х/ф «Серена»
03.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
13.05 Х/ф «Прекрасний
принц і фея Люпина»
14.15, 1.00 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Медовий місяць
у Вегасі»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

12

UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00,
4.10 Новини
09.30, 2.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.35 М/с «Кмітливии
Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Принц за
сімома морями»
14.25 «Тайська кухня»
15.25, 20.30 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.30 Д/ф «Всесвітня
Природна Спадщина.
США. Національний
парк Еверглейдс:
Ламантини кришталевої
річк»
18.35 «Фестивалі планети»
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 «Мегаполіси»
21.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
21.55 Чемпіонат з футболу
UEFA U21 2019 р. у
Італії. Італія — Іспанія
00.00 Телепродаж Тюсо
03.15 «Аромати Перу»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія
05.30 «Цікаво. com»
НТН
05.45 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»
07.20 «Страх у твоєму домі»
10.50 Х/ф «Кубанські
козаки»
12.55 Х/ф «Баламут»
14.40 Х/ф «Гудді»
17.00 Х/ф «Мушкетер»
19.00 Х/ф «Зимова вишня»
20.50 Х/ф «Граф МонтеКрісто»
00.25 Х/ф «Кілер Калі»
02.10 «Речовий доказ»
06.00
06.00
06.55
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05
09.30
12.00
15.05
15.55
16.50
18.00
18.25

19.05
20.00
21.00
21.20
22.10
22.35
22.55

ТБ-НЕДІЛЯ
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UA.Культура
Гімн України
Подорож відкритим
космосом
UA.МУЗИКА. кліп
Новини
Морська кухня.
Документальний серіал
Новини
Вруміз. Мультфільм
Новини
UA.МУЗИКА. Кліпи
ДО ДНЯ СВЯТОЇ
ТРІЙЦІ. Спецпроект
Біблійна Колекція.
Поряд з Ісусом.
Художній фільм
Всесвітня природна
спадщина. Фільм 3.
Коста-Ріка
Всесвітня природна
спадщина. Фільм 4.
Панама
Фольк-music
ПРЕМ’ЄРА. Бюджетники
XVII Мiжнародний
турнiр зi спортивної
гімнастики «Ukraine
International Cup 2019»
РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
Розсекречена історія
Новини
Всесвітня природна
спадщина. Фільм 2.
Колумбія
#@)[]?$0 з Майклом
Щуром
Фільм-концерт
«Рекіти»
UA.МУЗИКА. Кліп

КАНАЛ «1+1»

16 червня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.15 Антизомбі
08.05 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф
«Ланцюгова реакція»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Експат»
16.15 Х/ф «Робот на ім’я
Чаппі»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20.35 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
22.50 Х/ф «Дім великої
матусі-і3»
00.55 Х/ф «Привиди
Марсу»
02.40 Х/ф «8 міліметрів»

01.10 «Київ вечірній»

00.15 «Речдок»

03.50 Реальна містика

03.00 Зона ночі
05.50 Стендап шоу
06.45, 9.00 Kids Time
06.50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
09.05 Х/ф «Коти проти
собак»
10.50 Х/ф «Кішки проти
собак: Помста Кітті
Галор»
12.20 М/ф «Кіт у чоботях»
14.10 Х/ф «Три мушкетери»
16.20 Х/ф «Темна вежа»
18.10 Х/ф «Ной»
21.00 Х/ф «Робін Гуд:
Принц злодіїв»
00.00 Х/ф «По той бік
дверей»
02.00 Т/с «Клініка»

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

5 канал
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

23.00 Леся Українка. «Лісова
пісня». Львівський
академічний театр ім.
Леся Курбаса
01.30 UA. Фольк. Спогади
02.20 Семен ГулакАртемовський.
Запорожець за Дунаєм.
Національна опера
України ім. Тараса
Шевченка
04.15 Незвідані шляхи.
Документальний цикл

03.55 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»

Євро-2020 р.
00.00 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
01.50 Огляд матчу «Греція
— Вірменія». Відбір до
Євро-2020 р.
02.00 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
03.50 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.

08.00 «Ух ти show»
09.00 Х/ф «Бунтарка»
11.00 Х/ф «Гіббі»
12.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.10, 1.20
«Орел і
решка.Перезавантаження.
Америка»
00.15 «Блокбастери»
02.20 «Нічне життя»

06.00 ТСН
06.35 Дитячий кiнозал
06.45 «Українські сенсації2019»

06.05 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
08.00 «уДачний проект»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Готуємо разом»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

10.00 «Орел і решка.

09.45, 10.50, 02.45 «Світ
навиворіт: Непал»
11.30 Х/ф «День
незалежностi»
14.10 Х/ф «День

20.00 «Подробиці»

21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 «Ліга сміху»

СТБ
Т/с «Коли ми вдома»
Страва честі
Хата на тата
Слідство ведуть
екстрасенси
Один за всіх
Я соромлюсь свого тіла
Цієї миті рік потому

ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.45, 20.45
«Репортер». Новини
10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал» та
Катериною Трушик
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 18.00, 19.00,
20.00 «Вибори-2019.
Парламент»
17.00 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Він, вона і телевізор-2»
13.45 Х/ф «Подвійні
неприємності»
15.15 Х/ф «Балістика: Екс
проти Сівер»
17.00 Х/ф «Харлей
Девідсон і ковбой
Мальборо»
18.50 Х/ф «Гонщик»
21.00 Х/ф «211»
22.40 Х/ф «Проект Е.1337:
Альфа»
23.55 Він, вона і телевізор-

09.25 Т/с «Поранене серце»
13.10 Т/с «Свій-чужий син»
17.00, 21.00 Т/с «Любов під
мікроскопом»

12.10 Т/с «Таїсія»

Відродження»

19.30 «ТСН-тиждень»

07.30, 5.30 Зоряний шлях

Морський сезон»

16.50 Х/ф «Запах жінки»

брехня»

21.00
22.10
00.10

11.00 «Орел і решка.

незалежності.
16.35 Х/ф «Правдива

05.15
09.00
10.00
18.00

Мегаполіси»

06.30 Сьогодні

20.30 «Правила виживання.

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Умови

Спецвипуск»

контракту»

22.00 Х/ф «Лекції для
домогосподарок»

01.45 Телемагазин

10.00
ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Польща
— Ізраїль». Відбір до
Євро-2020 р.
06.10 Білорусь — Німеччина.
Відбір до Євро-2020 р.
08.00 Огляд матчу «Сербія
— Литва». Відбір до
Євро-2020 р.
08.10 Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
10.00 Огляд матчу «Фінал».
Ліга Націй УЄФА
10.20 Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
12.10 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
13.55 Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
15.40 Огляд матчу «За 3-тє
місце». Ліга Націй
УЄФА
16.00 Італія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
Євро-2020 р.
17.50, 2.25 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
19.55 Бельгія — Шотландія.
Відбір до Євро-2020 р.
21.45 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
22.40 Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
00.30 Огляд матчу «Угорщина
— Вельс». Відбір до
Євро-2020 р.
00.40 Азербайждан —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
04.10 Греція — Італія. Відбір
до Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00 Казахстан — СанМарино. Відбір до
Євро-2020 р.
07.50 Огляд матчу «Хорватія
— Туніс». Контрольна
гра
08.00 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
09.50 Огляд матчу
«Азербайджан

11.45
11.55
13.40
15.50
16.00
17.50
18.00
19.50
20.00
21.50
22.00
23.50

— Словаччина». Відбір
до Євро-2020 р.
Сербія — Литва. Відбір
до Євро-2020 р.
Огляд матчу «Білорусь
— Півн.Ірландія».
Відбір до Євро-2020 р.
Андорра — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
Фінал. Ліга Націй УЄФА
Огляд матчу «Угорщина
— Вельс». Відбір до
Євро-2020 р.
Україна — Люксембург.
Відбір до Євро-2020 р.
Огляд матчу «Бельгія
— Шотландія». Відбір
до Євро-2020 р.
Іспанія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
Огляд матчу «Андорра
— Франція». Відбір до
Євро-2020 р.
Польща — Ізраїль.
Відбір до Євро-2020 р.
Огляд матчу «Ісландія
— Туреччина». Відбір
до Євро-2020 р.
Німеччина — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
Огляд матчу «Албанія
— Молдова». Відбір до

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.45, 0.50 Містична Україна
07.35, 18.30 Україна: забута
історія
09.10 Секрети Другої світової
10.50, 21.00
Найекстремальніші
13.40 Таємнича Латинська
Америка
14.35 Таємнича Аравія
16.25 Річкові монстри
17.30 Незвичайні культури
23.55 Секретні території
02.20 Теорія Змови
К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Ретчет і Кланк:
Галактичні рейнджери»
12.30 Х/ф «За блакитними
дверима»
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.45 Х/ф «Той що
біжить лабіринтом:
Випробування
вогнем»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ БУНТ

Чехам набридло!
Масова демонстрація у Празі з вимогами відставки
чинного прем’єра та міністра юстиції

❙ Нинішні протести у Празі вважають найбільшими з часів падіння комунізму.
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Чехії з кінця квітня тривають
масові протести, які набули свого
апогею у вівторок увечері. Того дня
серце Чехії — Вацлавську площу в
центрі Праги — заповнили демонстранти, які виступають за незалежність юстиції та вимагають відставки чинного глави уряду Андрея Бабіша, а за одно й міністра юстиції
Марії Бенешевої, повідомляє Чеське радіо. Останню протестувальники
звинувачують у можливому тиску на
суди.
За словами організаторів акції з
об’єднання «Мільйон миттєвостей
на підтримку демократії», в акції
спротиву взяли участь приблизно
120 тисяч людей. Вацлавська площа та всі прилеглі до неї вулиці виявилися повністю заблокованими
демонстрантами. Протест у Чехії

став «найбільшим з часів падіння
комунізму, наголошує Бі-Бі-Сі.
Головне гасло демонстрації —
«Нам набридло! Відставка!». Протестувальники тримали транспаранти з
гаслами «Бабіша у в’язницю» та вигукували «Ганьба, ганьба!». Учасники вимагали піти із своїх посад міністра юстиції та прем’єр-міністра.
Чинного прем’єра демонстранти обвинувачують у конфлікті інтересів політика і бізнесмена, що
вже стало причиною розслідування
з боку Єврокомісії, а також у причетності до махінацій з субсидіями Євросоюзу. За вказаною справою Андрей Бабіш проходить як
обвинувачений. Як повідомила минулого тижня чеська газета «Господарске новіни», після попереднього розслідування в ЄС Єврокомісія може змусити Чехію повернути близько 17,4 мільйона євро, що

були виділені компаніям Бабіша.
Прем’єра і колишнього підприємця також обвинувачують у корупції. Правоохоронні органи закидають йому, що в 2007 році він незаконно отримав для свого холдингу
Agrofert мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політику закидають також те, що він хоч
і передав свій холдинг у трастовий
фонд, але зберіг над ним контроль.
Цього тижня Бабіш відхилив заклики опозиції провести голосування щодо вотуму недовіри йому в парламенті. Він назвав розслідування
ЄС «атакою на Чеську Республіку» і
загрозою для чеських компаній.
«Єдиний, хто загрожує цій країні,
це сам прем’єр-міністр, який осоромлює нас на міжнародному рівні», —
заявив у відповідь на це лідер опозиційної Громадянської демократичної партії Петр Фіала.
У справі проти Бабіша також
ідеться про виділені Євросоюзом 1,6
мільйона євро на будівництво оздоровчого курорту «Гніздо лелеки».
За даними ЗМІ, гроші були направлені компаніям, пов’язаним iз чеським прем’єром. Узагалі, Андрей
Бабіш часто опинявся в епіцентрі
скандалів. Зокрема, через підозри в
корупції він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. «Щотижня
Андрей Бабіш дає нам нову причину, щоб протестувати проти нього»,
— заявив під час протесту віце-президент об’єднання «Мільйон миттєвостей на підтримку демократії»
Бенджамін Ролл.
Учасники демонстрації також
неодноразово нагадували про те, що
прем’єр до цього часу не зміг спростувати обвинувачення в тому, що
до «оксамитової революції» він співпрацював з комуністичною таємною
службою StB — аналогом радянського КДБ.
Одначе сам Бабіш не збирається у
відставку, мовляв, «підстав для цього немає». Але й протестувальники не
мають наміру здаватися: наступну велику акцію протесту планують провести 23 червня. ■

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Куди «ребята» їхали?
У справі збиття малайзійського боїнга з’явилися нові дані
Інна СТЕПАНЧУК
У справі катастрофи
літака MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом з’явилися нові дані,
які оприлюднила російська «Новая газєта». За інформацією видання, у
день падіння «Боїнга»
поблизу
російсько-українського кордону в Ростовській області перебували 170 військовослужбовців російських підрозділів ППО. Про це газета
пише у статті з підзаголовком «Що робили російські зенітники поблизу українського кордону в день
падіння малайзійського
боїнга?»
Нагадаємо, літак, який
зазнав катастрофи над Донецькою областю 17 липня 2014 року, згідно з
висновками міжнародної
слідчої групи (JIT), було
збито із зенітно-ракетного
ком плекса «Бук». Останній належав 53-й зенітній бригаді ПС Росії. Його
привезли 25 червня 2014
року з Курська на Донбас,
а після катастрофи повернули назад. Росія не визнає причетність до катас-

❙ З такого «Бука» було збито пасажирський літак.
трофи MH17, а результати розслідування назвала
бездоказовими.
Проте документи, що
опинилися в розпорядженні журналістів «Новой газєти», підтверджують версію JIT. Йдеться
про папери, які стосуються
безпеки на дорогах загального користування при
пересуванні російських
військ у червні 2014-го, а
також виписки із наказів
про видачу сухпайків. Також є телефонограма чер-

гового по 11-й регіональній Військовій автомобільній інспекції капітана
Є. Беляєва від 22 червня
2014 року. В його наказі
зазначено, що 23 червня
потрібно «організувати
супровід» військової техніки дорогами загального
користування. Наказ адресовано керівництву 56ї курської і 47-ї воронезької військової автоінспекції, які розташованi саме
на маршрутi пересування
«Бука». В документі наво-

диться список iз кількох
вантажівок, які прибудуть
у Курськ із Бєлгорода. Зокрема, це КамАЗ iз номером
«4267 АН», який пізніше
був помічений при перевезенні «Бука» в Міллерово
Ростовської області.
Як стає зрозумілим
із наказу командира військової частини 32406,
військові прибули в Міллерово, що майже на кордоні з Україною, 13 червня
2014 року. 170 військових
слід було забезпечити сухпайками на 5 діб. Отже,
роблять висновок журналісти, «гості» не збиралися тут «довго затримуватися». «Судячи з цих
деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з «бойовим чергуванням» за 30 км
від кордону і разом iз сухпайками ніби вирушили
з Міллерового в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна
з машин курської бригади
ППО виявилася поміченою
по інший бік кордону?» —
йдеться у статті.
Нагадаємо, російське
Міноборони, мов мантру,
повторює те, що російська техніка ніколи не перетинала кордон з Україною.
Тож ці нові дані можуть
стати черговим доказом
вини російських військових у гучному злочині,
внаслідок якого загинули
298 людей, третина з яких
дiти. ■
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■ ДАЛИ МАХУ

Свої ж і
видали
В iнтернет просочилися
персональні дані іноземних
розвідників Росії
Олег БОРОВСЬКИЙ
Російський слідчий портал The Insider
повідомив, що в інтернет просочилися особисті дані іноземних розвідників. За словами
журналістів порталу, йдеться про тисячі імен
нинішніх і колишніх співробітників російських спецслужб.
The Insider визнав, що секретна інформація
витекла до мережі iнтернет через помилку,
допущену адміністрацією Москви. Чиновники опублікували адреси квартир, що були побудовані для російської Служби зовнішньої
розвідки, разом із даними орендарів.
Слідчі журналісти встановили імена щонайменше 2856 осіб, пов’язаних із розвідувальними службами. Органи, що відповідають за безпеку в Росії, досі не коментували
цієї інформації.
Раніше російські та британські журналісти, аналізуючи онлайнові дані, встановили
справжні імена тих, хто брав участь у хімічному нападі на території Великобританії.
Йдеться про росіян, підозрюваних Лондоном у спробі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки
Юлії. ■

■ СВОБОДА СЛОВА

Рука
узурпаторів
на горлі ЗМІ
«Дім свободи» заявляє
про «новий інструментарій»
придушення незалежних
засобів інформації
Олег БОРОВСЬКИЙ
Правозахисна організація «Дім свободи»
(Freedom House) заявляє, що лідери країн,
які мають намір узурпувати владу, знаходять
нові шляхи для придушення незалежних засобів інформації. Як ідеться у звіті «Свобода і
ЗМІ-2019», опублікованому 5 червня, це явище стосується як формально демократичних,
так і авторитарних держав.
У деяких крихких демократіях антидемократичні лідери використовують різноманітні фінансові та правові інструменти, щоб змусити мовчати незалежних журналістів і підтримати прихильні до влади ЗМІ.
Приміром, партія «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «майже узурпувала свій контроль над засобами масової
інформації і побудувала паралельну реальність, коли урядові послання та дезінформація зміцнюють один одного», цитує фрагмент
звіту «Радіо Свобода».
У Сербії президент Александар Вучич і
його союзники йдуть шляхом Орбана, вказують дослідники. Сербська влада ще не здобула повного контролю над ЗМІ, але атмосфера залякування ускладнює щоденну роботу
журналістів. Уряд Орбана та адміністрація
Вучича «мають великі успіхи у придушенні критичної журналістики», йдеться у звіті
Freedom House.
Нагадаємо, базована у Вашингтоні міжнародна правозахисна організація Freedom
House займається підтримкою і дослідженням стану демократії, політичних свобод і
дотримання основних прав людини в різних
країнах світу. ■
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СПОРТ
Руслан Ротань
головний тренер молодіжної збірної
України (до 21 року)
Григорій ХАТА
Після того, як під керівництвом Олександра Головка молодіжна збірна України не змогла виконати
своє стратегічне завдання й
кваліфікуватися на Олімпіаду-2020, керівництво вітчизняного футболу призначило на посаду керманича «молодіжки» нового очільника,
котрим став Руслан Ротань.
Не так давно він іще грав у
складі національної збірної
країни, але після несподіваного завершення кар’єри Ротань швидко занурився в тренерську справу.
У парі з В’ячеславом Шевчуком Руслан кілька місяців
потренував донецький «Олімпік», але наприкінці 2018
року, коли у ФФУ вирішили
припинити співпрацю з Головком, його призначили на
посаду головного тренера української «молодіжки».
Кандидатуру молодого наставника виконком ФФУ узгоджував з очільником національної збірної України Андрієм Шевченком, оскільки,
за словами президента ФФУ
(віднедавна — УАФ) Андрія
Павелка, принциповим питанням була сумісність керівників першої та молодіжної
команд.
«Молодіжка» буде намагатися працювати так, щоб виконувати своє головне завдання — виховувати гравців для
першої збірної. Ми працюватимемо в такому ж напрямі,
як працює Андрій Миколайович та національна команда», — пояснив ключові принципи тренерської співпраці
Руслан Ротань.
Аби звірити та синхронізувати свої годинники, після
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«Я казав хлопцям, що Валерій Лобановський — це кращий тренер
сучасності, котрий випередив свій час. Українська збірна лише одного
разу вигравала турнір його пам’яті, тож я попросив, аби після тривалої
перерви трофей знову залишився в Україні».

■ ФУТБОЛ

Узгоджена стратегія
Через десять років після дебютної перемоги на «Турнірі Лобановського» українська
«молодіжка» повторила свій успіх

❙ Гравці української «молодіжки» віком до 21 року святкують перемогу на «Турнірі Лобановського».
❙ Фото з сайта ffu.ua.
завершення клубного сезону
Шевченко та Ротань влаштували для своїх підопічних
коротенький спільний навчально-тренувальний збір у
Харкові, після котрого «мо-

лодіжка» вирушила грати на
«Турнірі Лобановського», а
головна команда країни продовжила підготовку до поєдинків євровідбору-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Відчувши, за словами Ротаня, рівень та атмосферу
першої збірної, побачивши
орієнтири, до котрих потрібно рухатися, українські збірники віком до 21 року напро-

чуд вдало виступили на «Меморіалі» видатного футбольного метра, вперше за десять
років здобувши на ньому перемогу.
«Я казав хлопцям, що Валерій Лобановський — це
кращий тренер сучасності,
котрий випередив свій час.
Українська збірна лише одного разу вигравала цей турнір, тож я попросив, аби після тривалої перерви трофей
знову залишився в Україні»,
— такими були мотивуючі
слова 37-річного наставника
української «молодіжки».
Спочатку, у півфіналі,
«синьо-жовті» розгромили
однолітків із Кіпру — 3:0.
А у фіналі, залишившись на
37-й хвилині поєдинку в меншості, вирвали перемогу в
збірної Ізраїлю (1:0). «Успіх
на такому турнірі — не самоціль. Але перемоги такого роду приносять позитивні емоції, на тлі котрих легше готуватися до офіційних
матчів», — пояснив Ротань.
Восени ж українська «молодіжка» нового скликання
розпочне відбір на ЧЄ-2021.
Ну а головна збірна країни 7 та 10 червня у Львові
зіграє два відбіркові матчі єврокваліфікації-2020 — проти
національних команд Сербії
та Люксембургу. ■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Гра на підвищення
Два представники першої ліги мають непогані шанси
подолати перехідний «плей-оф» і пробитися до еліти
Григорій ХАТА
Шанувальникам
українського
футболу не звикати до тієї невизначеності, котра в останні роки виникає в міжсезоння, коли приходить
час офіційного оголошення учасників майбутнього чемпіонату країни.
Ось і цього разу формальні підсумки сезону-2018/2019, за результатами котрого має визначитися коло
учасників наступного розіграшу в
прем’єр-лізі, будуть встановлені 8
червня. Тоді в Луцьку та Ковалівці,
що на Київщині, відбудуться повторні поєдинки перехідного «плей-оф»,
у яких команди першої ліги — «Волинь» i «Колос» — спробують вибити з найсильнішого дивізіону країни «Карпати» та «Чорноморець» відповідно.
Водночас далеко не факт, що спортивний результат тих двобоїв ляже в
основу підсумкового табеля про ранги, адже далеко не все нині вирішується на футбольному полі. Приміром, торік одеський «Чорноморець» програв «стикову» дуель за збереження місця в прем’єр-лізі, однак
саме «моряки» залишилися у футбольній еліті, оскільки їхній кривдник iз першої ліги — ФК «Полтава»

— не зміг виконати всі вимоги атестаційного комітету ФФУ для участі в
УПЛ.
Цікаво, що й нинішній суперник
одеситів по перехідному «плей-оф»,
як-то було й з «Полтавою», має проблему з відповідністю домашньої арени атестаційним вимогам еліти. Однак керівництво «Колоса» не наполягає на проведенні домашніх матчів на
рідному стадіоні в Ковалівці, заявивши на випадок своєї участі в УПЛ як
домашньої арени Київський стадіон
імені Баннікова.
Водночас вирішальний поєдинок
iз «моряками» за путівку до елітного дивізіону «Колос» зіграє в рідних
стінах. На вирішальну битву сезону керівництво першолігового клубу скликає вболівальників з усіх околиць, забезпечуючи безкоштовних
вхід на стадіон, яскраву культурнорозважальну програму та організовуючи для футбольних уболівальників
трансфер iз найближчих до села міст
області — Фастова та Василькова.
Примітно, що після перших стикових поєдинків, у яких суперники
не забили жодного голу, і «Колос», і
«Волинь» мають непогані шанси на
підвищення у класі, адже у вирішальний момент розраховують на підтрим-

❙ У принциповому дербі «Волинь» i «Карпати» розіграють путівку до еліти українського футболу.
❙ Фото прес-служби ФК «Карпати».
ку своїх фанатів. На боці ж «Карпат»
та «Чорноморця» буде їхній великий
досвід виступів на найвищому рівні.
Утім вирішальне слово у визначенні остаточного складу учасників ПЛ2019/2020 мають сказати все ж функціонери. Подейкують, що величезні
складнощі з проходженням атестації має «Олімпік». Команда, котра
по ходу минулого сезону двічі зміню-

вала головного тренера, а також через скандали з договірними матчами
залишилася без своїх молодіжних колективів, ризикує опинитися за бортом елітного дивізіону. Відтак місце
«олімпійців» у майбутньому чемпіонаті може посісти «Арсенал-Київ»,
який за підсумками ЧУ-2018/2019
став найгіршим колективом і вилетів
до першої ліги. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Коли дід розповідав про Курбаса,
якого знав особисто...»

Американська театральна режисерка українського походження Вірляна Ткач — про видану у США
книгу Сергія Жадана англійською у власному перекладі та прем’єру «Газу» у київському Національному театрі ім. Франка

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЧЕРВНЯ 2019

■ БАТЬКИ І ДІТИ

Мейхер на сторожі
Співачка намагається оберігати свого сина
від прози життя
В Україні вже й згадувати забули про такий проект, як «ВІА
Гра», проте екссолістки цього гурту час від часу нагадують про
себе своїми одкровеннями. Так нещодавно одна з перших солісток музичного колективу — Надя Мейхер, вона ж Грановська,
вона ж віднедавна у заміжжі Уржумцева — розповіла, як важко відпускати в доросле життя свого улюбленого синочка, якому
нещодавно виповнилося 17 років і який став красенем-юнаком.
Знаючи не з чужих слів, які підводні камені та випробування чекають на вчорашню дитину, а сьогодні — повноцінного учасника реаліті-шоу під назвою «життя», зірка поділилася у своєму
Instagram спогадами, як вона сама ступала на стежину дорослості.
Закінчивши вісім класів Волочиської середньої школи, що на
Хмельниччині, 15-річна Надійка вирішила продовжувати улюблене заняття танцями вже у спеціальному навчальному закладі
і вступила до Хмельницького педагогічного училища на факультет музичного виховання і хореографії. На той час мама дівчинки
працювала в Італії, тож Надя була доволі самостійною дитиною.
Вона навіть знімала з подругами-однокурсницями квартиру. Та
якось у їхнє помешкання вдерлися незнайомці. Не довго думаючи, як згадує співачка, вона через вікно вибралася з квартири і
по трубі (а це, на хвилинку, був третій поверх!) спустилася на землю, добігла до найближчого телефону-автомата і подзвонила в

міліцію. Наряд прибув
досить швидко і зловмисників (а ними виявилися наркомами, які
хотіли «поживитися» бодай чимось, щоб придбати
дозу) затримали.
Співачка зізнається, що у пубертатному
віці була, що називається, «відірви і викинь»,
але дякує своїм батькам, які
виявили терпіння і розуміння у процесі її виховання.
Нині ж сама Надія Мейхер, яка
є матір’ю двох дітей, навіть думати боїться, що її улюблене чадо
можуть спіткати якісь негаразди,
адже кожна матуся, мов квочка, старанно оберігає своє дитя від житейської хитавиці, без якої ми б не знали, що
ж воно таке — повний штиль. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №63

❙ Надія Мейхер.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 10 до 16 червня
Овен (21.03—20.04). Ви завжди стурбовані своїм здоров’ям, надзвичайно недовірливі й усерйоз сприймаєте нервові розлади за
невиліковні недуги. Будьте розумнi i прислухайтеся до порад фахiвцiв.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Телець (21.04—21.05). Необхідно поберегти нерви. Не забувайте про повноцінний
відпочинок і зміну роду діяльності. Помірні
фізичні навантаження принесуть відчутну користь.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06). Ваше фiнансове становище покращиться. У вас з’явиться
можливість зробити дорогу покупку або вирушити в екзотичну країну.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Рак (22.06—23.07). На вас чекає перевірка на міцність: близький друг попросить
грошей у борг. Зірки застерігають: ви можете втратити і гроші, і друга.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

Лев (24.07—23.08). Цей перiод — найкращий час для розвитку вже наявного бізнесу або початку нового. Будьте уважнi з фiнансовими документами, уникайте пліток.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Діва (24.08—23.09). Слiдкуйте за
здоров’ям: висипайтеся, не переїдайте i не
захоплюйтеся алкоголем. Як кажуть, у здоровому тілі — здоровий дух.
Дні: спр. — 16; неспр. — немає.
Терези (24.09—23.10). Ваші почуття
до партнера охолонуть. Дехто навіть тимчасово розлучиться, щоб перевірити, чи є спільне майбутнє. Ви вiдчуєте пожвавлення в любовних стосунках і загострення ревнощів.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Скорпіон (24.10—22.11). Вам випаде можливість помандрувати. Будуть і робочі відрядження, і невеликі приватні поїздки. Честолюбні представники цього знака
займуться навчанням і професійним розвитком.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

Стрілець (23.11—21.12). Середина
тижня стане складним періодом, але невдовзі справи поліпшаться. Робота, як і раніше, забиратиме багато часу і сил, але винагорода не
змусить себе чекати.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Козеріг (22.12—20.01). Якщо ваше серце вже комусь належить, сконцентруйтеся на
зміцненні взаємин. Частіше йдiть на компроміси і балуйте коханих знаками уваги.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Водолій (21.01—19.02). Ваше самопочуття залежатиме від емоційного стану. Захистіть себе від зайвих переживань і нервових
перевантажень. Краще побалуйте організм лікувально-оздоровчими процедурами.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Риби (20.02—20.03). Перед вами вiдкриються нові професійні горизонти. Приймаючи важливі рішення, ретельно все
зважуйте. Так легше досягти найкращих
результатiв.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11. ■

■ ПОГОДА
8—9 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями грози.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18,
удень +27...+29. Пiслязавтра температура вночi +16...+18, мінлива
хмарність
удень +27...+29.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +25...+27.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +18...+20, удень +26...+28.

Захід

хмарно

6 червня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози. Трускавець: уночi +14...+16, удень +22...+24. Моршин:
уночi +14...+16, удень +22...+24.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Північ

дощ

+14...+19
+26...+31

00…00
+14...+19
00…00
+21...+26

+14...+19
+21...+26

00…00
+14...+19
00…00
+26...+31

Схід
Центр

00…00
+14...+19
00…00
+26...+31
+14...+19
+26...+31

00…00
+14...+19
00…00
+26...+31

+14...+19
+26...+31

сніг

00…00
Південь +16...+21
00…00
+26...+31
дощ,
гроза

Інформація
надана
+16...+21 Гідрометцентром
+26...+31
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

По горизонталі:
1. Монгольська національна валюта. 4. Румунське місто, де похований гетьман Мазепа. 6. Материк,
що прилип до Європи. 7. Майданчик для гри в теніс. 9. Тип письма в
рукописних книгах, коли кожна літера виписувалася окремо. 11. Французький імператор, який намагався
завоювати Європу. 12. Одне з імен
Джона Толкіна, автора «Гобіта» та
«Володаря перстнів». 13. Переконливий доказ. 16. Популярна у 80-х
танцювальна гімнастика під музику. 18. Річка в Німеччині. 19. Незадовільна оцінка депутатами роботи
міського голови чи державного органу, яка веде до його відставки. 22.
Гроно калини. 23. Природна печера у
скелі із широким входом. 24. Французький варіант імені Євген. 25. У
Карпатах – дядько по батькові, брат
батька. 26. Настоятель монастиря.
По вертикалі:
1. Мексиканська горілка із
соку кактусів. 2. Один із державних символів. 3. Старовинний вітрильний корабель із трьома або
чотирма щоглами. 4. Зневажлива назва іновірця у магометан. 5.

Один із найвищих учених ступенів.
8. Шлюбна пісня чи танець глухаря, щоб привабити самку. 10. Французьке місто, де засідає Європарламент. 14. Службова особа, що є доповідачем, консультантом із певних
питань. 15. Порожні балачки. 17.
Хімічна сполука, яку використовують як розчинник у багатьох виробництвах. 20. У давньогрецькій міфології афінський цар, батько героя Тесея, на честь якого назване
море. 21. Декоративна квітка, кліщинець.
Кросворд №60
від 31 травня — 1 червня

■ ПРИКОЛИ
— Ізю, як ми з тобою додому
поїдемо?
— Софочко, а як ти хочеш?
— А як правильно сказати:
«порш» чи «порше»?
— Люба, таки правильно
сказати «тролейбус».
***
— Розо Марківно, а що це у вас
на ногах такі криві пальці?
— Через переконання.
— Якi переконання?
— Я переконана, що в мене
35-й розмір ноги.
***
— Моєму чоловікові вже 50
років. Між нами різниця у 20 років.
— Вітаю.
— З чим?
— Ну як же, для своїх 70 років ви
виглядаєте дуже навіть непогано.

***
Сарочко, я вирішив, що
більше ніколи не буду з тобою
лаятися.
— Ні, ви подивіться на нього,
він вирішив. А в мене ти запитав?
***
— У вас є снодійне?
— Є.
— Скільки коштує?
— 500 гривень.
— 500 гривень? Якщо я за
снодійне віддам 500 гривень, я
тоді взагалі не зможу заснути.
***
— Я вчора за вечір спалила
800 кілокалорій.
— Ой, Розо, я теж хочу,
диктуй, я запишу.
— А що записувати? Поставила
курку в духовку й забула.
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