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Політикум і громадськість 

мало вірять у випадкову 

смерть нардепа Дмитра 

Тимчука, який перебував у 

депресії через завершення 

каденції 

Таємниця смерті сина 

Івана Франка досі не 

розкрита

стор.14»стор.5» стор. 4»

«Стрєлков», «Хмурий», 
«Гюрза», «Кріт» 

Фатальний «Форт»

стор. 2»

Георгій Гонгадзе — 2000 рік, Павло Шеремет — 2016-й, Ігор Александров — 2001-й, Вадим Комаров — 2019-й. 
Ці журналісти загинули в Україні. Чи дізнаємося всю правду про те, хто їх замовив?

❙
❙

Пластун, летун і 
депутат

Слідчі назвали імена 

підозрюваних у збитті MH17, 

які постануть перед судом у 

березні наступного року

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,334 грн 

1 € = 29,512 грн

1 рос. руб. = 0,411 грн

Жовта картка 
за розслідування
Після 46 днів у комі помер журналіст Вадим Комаров
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«Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного захисту прав 
українських журналістів!».

Сергій Томіленко
голова Національної спілки 

журналістів України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— такий прибуток отримали українські тур-

оператори минулоріч, повідомили у Мініс-
терстві економічного розвитку і торгівлі.

16,9 млрд євро
виділить ЄС Україні на податкову й 
митну реформи, констатували у прес-
службі Міністерства фінансів України.

російських військових
перебувають уздовж українського кордону на Дон-
басі і в Криму, заявив начальник управління ве-
рифікації Генштабу Збройних сил Андрій Гудзь.

осіб
змінили місце голосування перед вибора-
ми у ВРУ — такі дані Державного реєст-
ру виборців.

смерті
зафіксо-
вано се-

ред цивільного населення на Донбасі за 
час російсько-української війни, розповіла 
голова Моніторингової місії ООН з прав лю-
дини в Україні Фіона Фрейзер.

29,5 млн Понад 10,6 тис. 3 тис. 332Близько 82 тис.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Києві відбувся фо-
рум «Професійні дні фран-
цузів в Україні» (Journees 
professionnelles du francais en 
Ukraine), який зібрав близько 
150 учасників, зокрема вчи-
телів шкіл i викладачів вишів. 
Прибули вони з Білорусі, 
Франції, Угорщини, Латвії, 
Литви, Молдови, Польщі, Ру-
мунії і, звичайно, України. 
 Гостинно приймала всіх 
директорка Міжнародної 
французької школи в Києві 
мадам Тіфен Анрі, яка Між-
народну французьку школу в 
українській столиці створила 
у 2005 році. Приватний нав-
чальний заклад, у якому від-
бувся форум, надає двомов-
ну освіту завдяки гармоній-
ному поєднанню державних 
української та французької 
навчальних програм. До речі, 
школа від міністерства за-
кордонних справ Франції ще 
у 2013 році отримала знак 
якості LabelFrancEducation, 
яким відзначаються середні 
загальноосвітні навчальні за-
клади за кордоном, що нада-

ють якісну двомовну освіту за 
межами Франції. Навчаєть-
ся у закладі близько 300 дітей 
віком від двох до сімнадцяти 
років. 
 «Вітаю динамізм установ і 
появу в мережі AUF двох но-
вих франкомовних універси-
тетів України: Дніпровської 
медичної академії та Львівсь-
кого університету Івана Фран-
ка, в результаті чого кількість 
українських університетів-
учасників досягла 12 (на мо-
мент вашого прибуття їх було 
6). Подібні зустрічі дозволя-
ють пропагувати французь-
ку мову, пропонують ідеї для 
всіх з метою ініціювання но-
вих проектів», — сказала на 
форумі посол Франції Ізабель 
Дюмон.
 «Французька — це мова, 
яка несе культуру, — підкрес-
лив заступник міністра освіти 
і науки України Вадим Каран-
дій. — Це мова, яка несе про-
грес. Сподіваємося на подаль-
шу співпрацю. Приємно пові-
домити, що наші вчителі вже 
мають можливість проходи-
ти практику й стажування у 
Франції». ■

Людмила ПРОЦЕНКО

 У Черкасах у ніч на четвер, 
20 червня, не стало 59-річного 
журналіста Вадима Комарова. 
Він помер у реанімаційному від-
діленні міської лікарні, так і не 
прийшовши до тями після жор-
стокого побиття в центрі міста 
близько 9-ї ранку 4 травня. Не-
відомий пробив голову чолові-
кові на перехресті вулиць Над-
пільної та Небесної сотні, біля 
Центрального ринку. За слова-
ми дружини Ольги, Вадим того 
ранку йшов за покупками. Жур-
наліст Валерій Макеєв повідом-
ляв, що його друг Вадим Кома-
ров того дня нібито планував 
зайти до поліції. 
 Голова громадської ради при 
Черкаській ОДА Олег Скалько 
уточняв, що журналіста тричі 
вдарили тупим металевим пред-
метом по голові, ймовірно, мо-
лотком. Постраждалий потра-
пив у реанімацію Третьої місь-
кої лікарні у вкрай тяжкому 
стані, йому зробили операцію, 
але він так і не вийшов iз коми.
 «Чергове вбивство українсь-
кого журналіста. Від часу нападу 
Вадим був без свідомості, перебу-
вав у стані коми. Єдина версія за-
маху, а тепер уже і вбивства, яку 
поділяють черкаські журналіс-
ти, — саме професійна діяль-
ність Вадима Комарова. Він був 
незручним для багатьох місце-
вих політиків. Ставив незручні 
запитання про корупцію в Чер-
касах, порушував резонансні 
теми», — повідомив голова На-
ціональної спілки журналістів 
України Сергій Томіленко.
 Фізична агресія щодо жур-
налістів в Україні — на непри-
пустимо високому рівні, конс-
татує Сергій Томіленко. А сис-
темна безкарність провокує нові 

атаки. Тож Національна спілка 
журналістів України продовжує 
наполягати на проведенні спе-
ціальних парламентських слу-
хань із питань фізичної безпеки 
журналістів та свободи слова.
 «Продовжуємо вимагати ре-
ального, а не декларативного 
захисту прав українських жур-
налістів! Чергове вбивство жур-
наліста в Україні. Після де-
монстративно убитого в центрі 
Києва Павла Шеремета сумний 
список поповнюється новим 
прізвищем, — інформує очіль-
ник НСЖУ. — Співчуття родині 
та друзям загиблого журналіс-
та. Вадиме, вічна пам’ять...» 
 Однією з найгучніших остан-
ніх публікацій Вадима Комаро-
ва була про обставини п’яного 
бунту в Черкаській колонії 
№62. Журналіст також розслі-
дував теми розкрадання бюд-
жету, незаконного будівництва, 
корупції. За інформацією місце-
вих ЗМІ, Вадима Комарова вже 

намагалися застрелити у 2016 
році. 
 Правоохоронці після напа-
ду на Вадима Комарова 4 травня 
відкрили провадження за стат-
тею «Умисне тяжке тілесне уш-
кодження». Тільки після смерті 
журналіста активність почала 
проявляти Нацполіція. Справу 
про побиття журналіста Вадима 
Комарова перекваліфіковано на 
умисне вбивство, заявив  Сергій 
Князєв. Правоохоронці учора 
прозвітували: «Над розкриттям 
цього злочину працює посилена 
співробітниками центрального 
апарату Нацполіції група слід-
чих, яку очолив перший заступ-
ник керівника відомства — на-
чальник кримінальної поліції 
В’ячеслав Аброськін. До складу 
групи ввійшли найдосвідченішi 
працівники слідчих і оператив-
них підрозділів апарату Нац-
поліції». Про це голова Націо-
нальної поліції України повідо-
мив лише 20 червня. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулу добу ситуація на 
фронті радикально не змінила-
ся і залишається напруженою. 
Противник гатить по наших за-
хисниках iз гранатометів різ-
них систем, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї. 
Проте обстрілів зі зброї, заборо-
неної Мінськими домовленостя-
ми, не зафіксовано. Це підтверд-
жує, що попереднє загострення 
було передусім одним з інстру-
ментів політичного тиску напе-
редодні зустрічі тристоронньої 
групи в Мінську.

 На Донецькому напрямку 
ворог обстрілював позиції на-
ших захисників у районі на-
селених пунктів Новотроїць-
ке, Лебединське, Мар’їнка, Но-
возванівка. Піски, Водяне, Пав-
лопіль, Богданівка, Гнутове.
 На Луганському напрям-
ку найгарячіше було біля Но-
возванівки, Луганського, Зай-
цевого, Попасної, Кримського, 
Новотошківського, Південного. 
На Світлодарській дузі — ситуа-
ція гостра, але контрольована. 
 На жаль, 19 червня під час 
обстрілів біля Новотроїць-
кого від множинних ос-

колкових поранень заги-
нув морський піхотинець 
35-ї окремої бригади морської 
піхоти 24-річний Олександр 
Ляшок. Це шоста бо йова втра-
та ЗСУ в червні 2019 року.
 Ще один український воїн 
отримав поранення та ще один 
— бойове травмування. 
 На кожен обстріл противник 
отримав адекватну відповідь з 
озброєння, що не суперечить 
Мінським домовленостям. За 
даними розвідки, впродовж 
остан ньої доби одного оку-
панта знищено та одного 
поранено. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Міжнародний день від-
мови від поліетиленових па-
кетів, 3 липня, українців та-
кож закликають долучити-
ся до такої акції. За словами 
міністра екології Остапа Семе-
рака, впродовж 24 годин спів-
вітчизники без втрат та психо-
логічних травм зможуть про-
жити, якщо не використовува-
тимуть шкідливі для довкілля 
мішечки.
 «Щоб мій заклик не зали-
шився просто хорошою про-
позицією, ми разом із Про-
грамою розвитку ООН, між-
фракційним об’єднанням де-
путатів «Зелена енергія змін» 
та Zero Waste Alliance Ukraine 
вирішили в цей день провес-
ти загальноукраїнську акцію 
«День без поліетилену», — на-

голосив Остап Семерак.
 Міністр додав, що пласти-
ковим пакетам давно є пре-
красні альтернативи: тканин-
ні екоторбинки, паперові паке-
ти і навіть власноруч зроблені 
сітки, які в народі називають 
«авоськами». 
 Цією акцією, зазначає Ос-
тап Семерак, пропонується не 
лише привернути увагу сус-
пільства до проблеми надмір-
ного споживання одноразо-
вих пластикових виробів та, 
як наслідок, непоправного за-
бруднення довкілля шкідли-
вими для природи відходами. 
Відмова від пакетів хоча б на 
день має посприяти популяри-
зації доступних кожному еко-
логічних рішень серед спожи-
вачів торговельних мереж, су-
пермаркетів та магазинів роз-
дрібної торгівлі. ■

ОСВІТА

Говоримо з видом 
на Ейфелеву вежу
Наші вчителі вже мають можливість 
проходити стажування у Франції

■

ЕКОЛОГІЧНО

Беремося за 
«авоськи»
Українців закликають на день 
відмовитися від поліетилену

■

НА ФРОНТІ

Циклічність ворожих загострень
Біля Новотроїцького загинув морський піхотинець 

■

РЕЗОНАНС

Жовта картка за розслідування
Після 46 днів у комі помер журналіст Вадим Комаров

■

Журналіст Вадим Комаров розслідував свавілля місцевої влади і став 
черговою жертвою безкарності злочинів проти свободи слова в Україні.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙
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У Неморожі — як в Італії.❙

злочинів,
пов’язаних із 
сутенерством, 

розкрито цьогоріч в Україні, повідомили в Депар-
таменті боротьби зі злочинністю Нацполіції.

Близько 200 Кабмін планує ско-
ротити кількість 
обласних і район-

них держадміністрацій, заявив прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман.

представників
бізнесу незадоволені по-
датковим законодавством 

України, свідчать результати опитування «Податковий ін-
декс», проведеного Європейською бізнесасоціацією.

скоротиться 
населення Ук-
раїни до 2050 

року, йдеться у новому звіті ООН «Перспек-
тиви світового народонаселення».

українців
проводить 
в і д п у с т к у 

за кордоном, інформує 
Picodi.com.
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КРИМІНАЛ

Танець смерті
Зниклу дівчинку знайшли 
через тиждень 
Ірина КИРПА

 На Одещині знайшли тіло 11-річної 
Даші Лук’яненко, яка зникла 13 червня. 
Співробітники поліції виявили труп дити-
ни у вигрібній ямі одного з приватних домо-
володінь у селі Іванівка. За повідомленням 
пресслужби ГУ НП України, тіло направле-
но на судмедекспертизу. Відкрито кримі-
нальне провадження за статтєю 115 КК Ук-
раїни («Умисне вбивство»).
 «Головним підозрюваним залишаєть-
ся господар будинку, в дворі якого вияви-
ли мертву Дашу Лук’яненко, — констату-
вав глава Нацполіціі Сергій Князєв. — За-
раз цей чоловік дає свідчення співробітни-
кам поліції».
 Відомо, що 11-річна Даша Лук’яненко 
вдень 13 червня пішла на танці, але додому 
так i не повернулася. Її шукали поліцейські 
п’яти районних відділень поліції, 100 вій-
ськовослужбовців Національної гвардії, де-
сятки співробітників ГСЧС та більше сотні 
волонтерів. Також вели пошуки з повітря. 
Рідні та близькі школярки до останнього 
сподівалися на диво, бо на другий день піс-
ля її зникнення телефон школярки продов-
жував періодично працювати. 
 Крім того, знайшлися свідки, які відра-
зу ж після зникнення Даші заявили, що 
чули, як кричала дитина, та могли вказа-
ти місце, однак пройшло ще довгих п’ять 
днів, перш ніж поліція підтвердила цю ін-
формацію. 
 Пошукова група заходила на подвір’я, 
де вбили Дашу Лук’яненко, у перший день 
пошуків, але згодом пішла геть. Як пові-
домив волонтер Сергій Крайм, убивство, 
імовірно, скоїв 22-річний сусід Даші 
Лук’яненко. Поліцейські допитували Ми-
колу Тарасова два дні, але той у скоєному 
не зізнавався, допоки показання проти ньо-
го не дала місцева мешканка. За інформа-
цією В’ячеслава Аброськіна, хлопець ніде 
не вчиться та не працює, всі дні сидить за 
комп’ютером i лише інколи допомагає бать-
кам, які працюють на ринку в Іванівці.
 У соціальних мережах розгорівся гучний 
скандал щодо моторошного вбивства 11-річ-
ної дівчинки. Радник голови національної 
поліції в Одеській області Руслан Форостяк 
підтвердив, що інформацію про місцезна-
ходження тіла та мотиви вбивства прихову-
вали. Він так прокоментував події: «Мене 
здивувала не тварина, яка пішла на цей 
страшний злочин, а ті, хто весь цей час знав, 
мовчав i приховував правду. Мені цікаво, як 
вони з цим збиралися жити? Як вони збира-
лися з цим жити в одному селі?»
 Щодо цього резонансного вбивства ди-
тини на Одещині перший заступник голови 
Національної поліції України В’ячеслав Аб-
роськін написав: «Два роки боротьби за за-
конопроект # 6607, але нас ніхто не чує і ні-
кому це не потрібно. Простіше та зручніше 
кричати, що поліція щось не зробила. Ми 
знайшли тіло Дарини Лук’яненко. Є особа, 
яку підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві. 
Але я хочу сказати, що поки не буде від-
повідних законів, що захищають дітей, на-
ших маленьких громадян будуть ґвалтува-
ти та вбивати. На жаль, на сьогодні різні пра-
возахисники більше турбуються про захист 
персональних даних засуджених злочинців, 
а не про захист дітей. Ми нічого не робимо 
для захисту дітей. Вони кричать до нас «Ря-
туйте!», а ми мовчимо й займаємося будь-
чим, але не ними».
 Співробітники правоохоронних органів 
повідомили, що в тому випадку, якщо суд до-
веде провину підозрюваного Тарасова у смер-
ті 11-річної Даші Лук’яненко, йому загро-
жує довічне ув’язнення. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в селі Неморож 
Звенигородського району, виготовля-
ють такі сири, які смакують не лише в 
області, а й у столиці. Як повідомили 
«УМ» у Черкаській облдержадмініст-
рації, десять видів сирів, тонна пере-
робленого молока за добу — це щоден-
на робота звенигородського молочно-
го кооперативу «Дружба плюс», який 
два роки працює у Неморожі.
 За словами керівника цього підпри-
ємства Олександра Фесенка, історія 
сироваріння розпочалася у «Дружбі 
плюс» наприкінці вересня 2017 року. 
Саме тоді тут налагодили виробниц-
тво й продаж твердих i м’яких сирів, 
якість яких постійно перевіряє влас-
на лабораторія. Серед неморожівсь-
ких сирів — рікота, моцарела за влас-
ною технологією, гауда за голландсь-
кою рецептурою, «вершковий» зі спе-
ціями, маскарпоне, плавлений сир
і масло.
 Олександр Фесенко каже, що цю та 
іншу продукцію під торговою маркою 
Familycheese знають споживачі всієї 
України.
 І додає: зараз кооператив перероб-
ляє до тонни молока за добу. Однак, 
закупивши додаткове обладнання, 
можна буде збільшити цей показник 
до 4 тонн, як це, власне, й закладено в 
проекті будівництва.
 «Ми втілювали виробництво си-
рів за європейськими стандартами: 
на одну рамку заїжджає молоко, а з 
іншої вже відвантажуємо готову про-
дукцію. Звісно, ми могли би почати з 
ферми, втім переробка дає можливість 
побачити і показати людям уже готову 
продукцію. Тож зараз співпрацюємо з 
місцевою фермою, де закуповуємо мо-

локо», — наголошує пан Олександр.
 Як зазначає перший заступник го-
лови Черкаської ОДА Тарас Висоць-
кий, якість i технологічність — ось 
основні принципи роботи кооперати-
ву «Дружба плюс», який поставив і 
тримає високу планку.
 Загалом, кажуть у Черкаській 
ОДА, підтримують місцевого вироб-
ника на обласному й районному рів-

нях. Приміром, у межах обласної про-
грами підтримки розвитку сільсько-
господарських обслуговуючих коо-
перативів та сімейних фермерських 
господарств до 2020 року в обласному 
бюджеті тільки на цей рік передбаче-
но 2 мільйони гривень для фінансової 
підтримки на умовах співфінансуван-
ня. Розмір бюджетних коштів у тако-
му співфінансуванні — 70%. ■

Ірина КИРПА

 Стовпчик термомет-
ра вдень не лише на півдні 
країни i впродовж останніх 
днів доходить до рекордної 
по значки 37 градусів вище 
нуля. За повідомленням си-
ноптиків, така аномально 
спекотна погода у червні спос-
терігається на Херсонщині, 
Миколаївщині та Одещині 
вперше за останні 72 роки.
 Як повідомляє народний 
синоптик Наталія Діденко, 
найближчими днями спе-
ка докучатиме мешканцям 
Дніпропетровщини, схід-
ної та південної частин Ук-
раїни. Натомість у західних 
обіцяють навіть дощі з гроза-
ми, утім температура повітря 
все одно не опуститься нижче 
+30 градусів. Незначні похо-
лодання й свіжість очікують-
ся лише на початку наступ-
ного тижня, 24 та 25 червня.
 Попри  аномальну спе-
ку на Львівщині та Херсон-
щині все ще залишаються 
підтопленими понад 100 до-
могосподарств i десятки жит-
лових будинків. До епіцент-
ру стихійного лиха потрапи-
ли села Козачі Лагері та Нова 
Маячка Олешківського райо-
ну Херсонської області. За 
повідомленням прес-служ-
би Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситу-
ацій, рівень води у постраж-
далих районах поступово йде 
на спад, але все ще не дає лю-
дям нормально жити та пра-
цювати. 
 На Івано-Франківщині на 
початку тижня стихія зруй-
нувала 15 мостів, під водою 

опинилася 1 тисяча 835 га 
сільгоспугідь i 170 га пасо-
вищ. У деяких місцях рівень 
річок піднявся на 4 м, а в селі 
Бережниця Калуського райо-
ну зливою змило дорогу.
 У Херсонській області де-
путати міської ради підтри-
мали рішення Експертної ко-
місії Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуа-
цій та оголосили надзвичайну 
ситуацію в Олешківському 
районі, де унаслідок безпере-
рвного сезону гроз люди сім 
днів сиділи без води та елект-
роенергії. Депутати були зму-
шені внести зміни до обласно-
го бюджету, щоб постраждалі 

від стихії жителі Херсонщини 
змогли отримати матеріальну 
компенсацію за збитки.
 За попередніми підрахун-
ками, інфраструктурі степо-
вої області завдано збитків 
на 13-15 мільйонів гривень. 
Форсмажорні погодні умови 
додали серйозних проблем 
садівникам та городникам 
Херсонщини: аграрії втрати-
ли 20-25% врожаю.  Благо, з 
баштанними ситуація краща, 
бо кавуни та дині у період до-
зрівання більше потребують 
вологи, аніж сонця.
 — Від граду постражда-
ли локальні посадки, але 
в цілому урожай збереже-

но, — розповів Володимир 
Лимaр, директoр південної 
дослідницької cтaнції баш-
танництва НААН Укрaїни, 
що у Гoлoприcтaнcькому 
рaйoні. — У нинішньому се-
зоні врожай кавунів та динь 
очікується на рівні минуло-
го року. 
 За словами аграріїв Хер-
сонщини, набагато більше їх 
зараз турбує довгостроковий 
прогноз погоди. Адже, якщо 
вірити народним синопти-
кам, у другій половині сер-
пня на півдні України мож-
ливі сильні дощі, а напри-
кінці вересня — навіть за-
морозки. ■

КООПЕРАТИВ

Дружба плюс
У звенигородському селі виготовляють 10 видів сиру

■

Де б його сховатися?
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙

ПОГОДА

Печуться люди, рве мости
Червень одних заливає, іншим дошкуляє сонцем

■
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Соломія БОНДАРЕНКО

 Чим ближче вибори — тим більше 
рейтингів. Соціологічна група «Рейтинг» 
опублікувала нові дослідження щодо май-
бутніх парламентських ви борів. Опитуван-
ня проводили протягом 8-12 червня 2019 
року. «Як ви вважаєте, у цілому, справи 
в Україні йдуть у правильному чи непра-
вильному напрямку?» 35% опитаних за-
явили, що Україна рухається у правиль-
ному напрямку, 36% — протилежної дум-
ки, ще 30% — не визначилися. Цікаво, що, 
за інформацією соціологів, динаміка змі-
ни настроїв населення у позитивний бік і 
далі продовжується. Відносно більше тих, 
хто має оптимістичні погляди на стан справ 
у країні, спостерігаються серед мешканців 
півдня, наймолодших респондентів, вибор-
ців партій «Слуга народу», «Сила і честь», 
а також «Голос». Натомість прихильни-
ки партій «Європейська солідарність» та 
«Опозиційна платформа — За життя» — 
найбільш песимістичні в цьому питанні.
 77% висловили однозначну готов-
ність узяти участь у голосуванні на до-
строкових виборах до Верховної Ради 21 
липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що, 
швидше, готові брати участь. 
 Як і в попередньому дослідженні, лі-
дером серед політичних сил залишаєть-
ся партія «Слуга народу». Її готові під-

тримати 47,1% тих, хто має намір голо-
сувати і визначився з симпатіями. Проте 
цікаво, що, незважаючи на досить-таки 
високу підтримку серед населення, рей-
тинги партії у червні почали поволi зни-
жуватися. Друге місце посідає «Опози-
ційна платформа — За життя» (11,1%), 
а от третю позицію вже займає не «Єв-
ропейська солідарність» Петра Порошен-
ка, а молода партія «Голос» Святослава 
Вакарчука. Лише за останні два тижні рі-
вень підтримки «Голосу» зріс майже на 
2% і на даний момент становить (8,1%). 
За партією Святослава Вакарчука йде 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко (7,3%), 
до п’ятірки лідерів також увійшла «Євро-
пейська Солідарність», проте, як зазнача-
ють соціологи, рейтинг політичної сили у 
червні знизився (до 5,0%). 
 У межах статистичної похибки пе-
ребуває й партія Ігоря Смешка «Сила і 
честь». Її підтримка на даний момент ста-
новить 4,1%, партії «Громадянська пози-
ція» — 2,2%, Радикальної партії — 2,1%, 
партії ВО «Свобода» — 2,1%, партії «Ук-
раїнська стратегія» — 1,9%, Опозиційно-

го блоку — 1,8%, «Самопомочi» — 1,2%. 
Рейтинг інших політичних сил — менше 
1%. 
 Також соціологи ставили запитан-
ня щодо рівня життя у країні й підтрим-
ки курсу нового президента Володимира 
Зеленського. Половина опитаних очікують 
від президента вирішення питання миру 
на Донбасі. 38% мають сподівання сто-
совно зниження тарифів, проте тут варто 
зазначити, що члени команди Зеленсько-
го вже встигли заявити, що тарифи на ко-
мунальні послуги не в компетенції глави 
держави. 22% очікують зменшення впли-
ву олігархів на політику, 20% чекають 
підвищення соціальних стандартів, 19% 
— покарання винних у корупції високопо-
садовців, 17% — скасування недоторкан-
ності народних депутатів, 16% — підви-
щення якості медицини, 13% — активіза-
ції співпраці з НАТО та ЄС і 12% — нала-
годження співпраці з Росією. 
 Очікування щодо припинення війни на 
Донбасі притаманні практично більшості 
респондентів у всіх макрорегіонах. З ін-
шого боку, дещо вищий рівень сподівань 
стосовно зниження тарифів, зменшення 
впливу олігархів на політику та налагод-
ження відносин iз Росією фіксується се-
ред мешканців півдня та сходу. Стосов-
но покарання високопосадовців, винних у 
корупції, дещо вищі очікування на заході 
та півдні; скасування недоторканності на-
родних депутатів — у центрі: підвищен-
ня якості медицини — на півдні, активі-
зації співпраці з НАТО та ЄС та зміцнення 
української армії — на заході. ■

Іван БОЙКО

 Несподівана смерть координа-
тора групи «Інформаційний спро-
тив», нардепа фракції «Народний 
фронт» Дмитра Тимчука від вог-
непального поранення в голову 
минулої середи приголомшила 
і вітчизняний політикум, і гро-
мадськість. Про смерть обранця 
у власній квартирі, за адресою — 
бульвар Перова, 10 А, стало відо-
мо близько 12-ї дня. 
 Як повідомив голова Нац-
поліції Сергій Князєв, слідство 
розглядає низку версій, серед 
яких: самогубство, смерть унас-
лідок необережного поводжен-
ня зі зброєю і навіть навмисне 
вбивство. За його словами, пан 
Тимчук на момент смерті перебу-
вав у квартирі не сам. «Тому за-
раз збираються свідчення грома-
дянки, яка була присутня в цей 
час у квартирі, а також сусідів», 
— додав пан Князєв.
 Згодом iз неофіційних дже-
рел у правоохоронних органах 
журналісти з’ясували, що йдеть-
ся про цивільну співмешканку 
Дмитра — Олену. Тоді як зі своєю 
колишньою дружиною — Ганною 
Тимчук — він розлучився кілька 
років тому. 
 Так, джерело в столичній 
поліції розповіло, що Тимчук не 
спав у середу з четвертої години 
ранку. А взагалі, останнім часом 
перебував у пригніченому стані 
та вживав алкоголь. Нібито в де-
путата давно були песимістичні 
настрої щодо ситуації, його міс-
ця і ролі в житті, в політиці. За 
версією слідства, Дмитро бага-
тьом говорив, що втомився, що 
життя втратило сенс, і не ро-
зумів, що далі робити.
 Варто відзначити, що партія 
«Народний фронт», до якої на-
лежав Тимчук, ухвалила рішен-
ня не брати участі у парламент-
ських виборах через низькі рей-
тинги. Тож шансів потрапити до 
Ради наступного скликання у 
нього не було. Чим не привід для 
депресії обранця, каденція якого 
завершується?
 За свідченнями співмешкан-
ки, в день загибелі Дмитро хо-
див по квартирі та крутив у ру-
ках пістолет, навіть чистив його. 
Вона ж була на кухні, коли по-
чула гучний звук. Кинувшись 
до кімнати, побачила депута-
та, який лежав на підлозі з ку-
льовим пораненням голови. В 
поліції додають, що на вході в 
житловий будинок встановлені 
камери зовнішнього відеоспос-
тереження і чужих людей вона 

не зафіксувала...
 Варто зазначити, що наго-
родний пістолет «Форт», з яко-
го пролунав фатальний постріл, 
вручив Дмитру Тимчуку ще в 
2015 році міністр оборони Сте-
пан Полторак. До слова, нардеп 
не дожив буквально тиждень до 
свого 47-річчя, адже народився 
27 червня.
 Водночас, враховуючи непе-
ресічну постать Тимчука (на базі 
групи «Інформаційний спротив» 
зробив чимало задля документу-
вання фактів російської агресії 
в Україні), не лише його одно-
партійці, а й чимало експертів 
та громадських активістів не 
вірять, що він загинув унаслі-
док нещасного випадку. 
 Перший заступник голови 
фракції «Народний фронт» Ан-
дрій Тетерук заявив наступне: 
«Як офіцер я особисто не вірю 
в те, що це нещасний випадок 
у результаті чищення зброї... 
Дмитро Тимчук, окрім того, що 
державний діяч, із 2014 року ра-
зом із колегами дуже ретельно, 
професійно, якісно висвітлював 
агресію Російської Федерації, 
участь військових: офіцерів, ге-
нералів, підрозділів російської 
регулярної армії — в агресії про-
ти України. Все це дає підста-
ви вважати, що ми матимемо 
версію замаскованого вбивства 
під самогубство».
 Тому колеги загиблого за-
кликають правоохоронців про-
вести найретельніше розсліду-
вання. Нардеп iз фракції БПП 
Олександр Бригинець заявив, 
що теж не вірить у випадкову 
смерть Тимчука: «Час інформа-
ційного супротиву України ми-
нув? Настає час помсти? Заги-
нув випадково при чистці зброї? 
Хто в це повірить! В залі говорять 
про зачистку ФСБ тих, хто багато 
знав про російську агресію. Час 
і слідство, можливо, щось пока-
жуть!».
 Схожу позицію висловив і 
лідер партії «Громадянська по-
зиція» Анатолій Гриценко: «Не 
вірю, не хочеться вірити, що це 
випадковість, необережне по-
водження зі зброєю. Він знав, 
що таке зброя і як її треба чис-
тити. Побачимо, що скаже слідс-
тво».
 І наостанок: наступного дня 
— у четвер — столична поліція 
повідомила, що з квартири за-
гиблого Тимчука зникли ювелір-
ні вироби. Про це під час прове-
дення слідчих дій повідомила 
«особа, близька до загиблого на-
родного депутата». ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Фатальний «Форт»
Політикум і громадськість мало вірять у 
випадкову смерть нардепа Дмитра Тимчука, 
який перебував у депресії через завершення 
каденції

■

РЕЙТИНГИ

Передвиборчi ротацiї
Партія «Голос» увійшла до трійки лідерів 
соціологічних опитувань

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Із запізненням учора розпо-
чали роботу депутати Верховної 
Ради. І не дивно, адже ви бори 
таки дають про себе знати. За-
реєстрованих було 299 народ-
них обранців, проте, як це час-
то буває, до сесійної зали дійш-
ло менше ста парламентаріїв. 
Хто на округах, хто в штабах, а 
хто — в активній фазі агітації. 
Таким чином, незважаючи на 
четвер, який є важливим днем 
голосувань i прийняття рішень 
у Раді, до кінця робочого дня 
під куполом залишилося з деся-
ток депутатів. Цікаво, що карт-
ки, завдяки яким і відбуваєть-
ся реєстрація парламентаріїв, 
у стосах таки стояли. Проте де 
були депутати — питання рито-
ричне. Політичний аналітик Ан-
дрій Овдій запевняє, що у найб-
лижчий місяць не варто очікува-
ти, що депутати почнуть актив-
но працювати. «Зараз, під час 
проведення активної передвиб-
орчої кампанії, робота Верхов-
ної Ради значно сповільнилася 
— ті партії, які мають більшість 
у цьо му скликанні, ризикують 
і зовсім не потрапити в наступ-
ний парламент, тож усі сили за-
раз спрямовані на подолання 
п’ятивiдсоткового бар’єра, а не 
на ухвалення нових законів», 
— переконує аналітик. 
 Саме ж засідання розпоча-
лося із заяви Андрія Парубія та 
вшанування пам’яті народного 
депутата Дмитра Тимчука. Спі-

кер зазначив, що, на його дум-
ку, реванш проросійських сил 
дає про себе знати: «Ми живемо 
в тривожні дні. У той час, коли 
від нас iдуть найкращі захисни-
ки України, такі, як наш побра-
тим — народний депутат Дмитро 
Тимчук, усередині країни вже 
відбуваються спроби реваншу». 
Зокрема, Парубій нагадав, що 
УПЦ МП подала до суду позов 
iз метою скасувати реєстрацію 
Православної Церкви України, 
а в Харкові, на порушення зако-
ну про декомунізацію, поверну-
ли вулиці ім’я маршала Жуко-
ва. «І як тут не згадати про ще 
один прояв реваншу, повернен-
ня «придворного юриста Януко-
вича», якого призначено профе-
сором Національного універси-
тету імені Шевченка. А ще зараз 
відбуваються спроби відмінити 
закон про мову та переглянути 
обов’язкові частки українсько-
го мовлення на радіо і телебачен-
ні», — зазначив на початку засі-
дання Парубій.
 Проте, незважаючи на малу 
кількість депутатів під куполом, 
робота вчора була досить-таки 
ефективною. Депутати розгляну-
ли майже 1 тис. 500 поправок до 
Виборчого кодексу. За регламен-
том, законотворці не можуть пе-
реходити до розгляду будь-якого 
іншого питання, якщо в процес 
запущено розгляд правок зако-
ну в другому читанні. А Вибор-
чий кодекс має близько 4,5 тис. 
правок. Не зважаючи на значний 
обсяг поправок, депутати нала-

штовані оптимістично і переко-
нані, що закон до кінця каденції 
цього скликання таки вдасться 
прийняти. Ба більше, таку опе-
ративну роботу парламенту на-
родний депутат і один з авторів 
законопроекту Олександр Чер-
ненко аргументує тим, що біль-
шість депутатів, які вносили 
правки до закону, зараз прос-
то не з’являються до парламен-
ту, а без їх участі розглядати ці 
правки неможливо. «Виборчий 
кодекс об’єднує п’ять законів 
про вибори. Зокрема, парла-
ментські вибори, вибори Прези-
дента, місцеві ради, закони про 
ЦВК та реєстр виборців. Те, що 
регулюється п’ятьма законами, 
буде поєднуватися в одному Ко-
дексі. Це серйозний документ, 
який регулює норми, пов’язані 
з виборами. За два тижні, що 
лишилися до канікул, маємо вс-
тигнути розглянути весь законо-
проект», — відзначив Черненко. 
Він додав, що даний законопро-
ект стосуватиметься вже наступ-
них виборів, адже «ЦВК потріб-
но підготуватися до нових зако-
нодавчих змін і пояснити  виб-
орцям нові правила». Він також 
зауважив, що серед новацій Ко-
дексу пропонується в одному 
бюлетені передбачити дві гра-
фи: одна за партію, інша — но-
мер кандидата, проте основне го-
лосування буде за партію, додав 
Черненко. 
 Конституційний Суд поки не 
оголосив рішення щодо прове-
дення дострокових виборів. Суд-
ді розглядають позов 62 народ-
них депутатів, які вважають рі-
шення Володимира Зеленського 
призначити дострокові парла-
ментські вибори на 21 липня не-
конституційним. Якщо суд виз-
нає рішення президента Зеленсь-
кого правомірним, депутатам до-
ведеться йти на вибори таки в 
липні. У випадку, якщо суд ого-
лосить, що рішення президента 
не є конституційним, усе відбу-
деться за розкладом, тому депу-
татам доведеться ще попрацюва-
ти і піти на вибори аж у жовтні 
цього року. ■

ПАРЛАМЕНТ

Яка робота, коли 
агiтувати треба
Усе менше народних депутатів приходить 
до парламенту, але Виборчий кодекс усе 
одно розглядають

■

В ОСТАННЮ МИТЬ

Учора Конституційний Суд визнав конституційний указ президента про 
розпуск Верховної Ради.

■
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П’ятою 
будеш? 
У США пропонують 
визнати Росію «спонсором 
тероризму»
Інф. «УМ»

 Сенатор-республіканець від Колорадо і 
член Гельсінської комісії США Кору Гар-
днер має намір домагатися визнання Росії 
«державою-спонсором тероризму», пові-
домляє «Голос Америки». Гарднер вважає, 
що Росія відповідає цьому визначенню. 
«Подивіться на те, що Росія зробила в ос-
танні роки — вона надала допомогу режи-
му Асада в Сирії, який убиває невинних лю-
дей, і сама стала причетна до цих убивств, 
вона займалася отруєннями в Європі, фак-
тично здійснивши хімічну атаку. Це ре-
жим, який використовує терор для досяг-
нення своїх політичних цілей», — сказав 
сенатор.
 Ще в квітні цього року Кору Гарднер 
представив відповідний законопроект у 
Конгресі США. Законопроект підтримав се-
натор від Нью-Джерсі, демократ Боб Менен-
дес.
 Рішення Держдепартаменту США про 
визнання країни спонсором тероризму тяг-
не за собою низку жорстких політичних і 
економічних санкцій, які включають кон-
троль за експортом товарів подвійного при-
значення, заборону на економічну допомо-
гу, накладення фінансових та інших обме-
жень.
 Зараз у переліку країн-спонсорів теро-
ризму чотири держави — Іран, Сирія, Су-
дан і Північна Корея. Росія може стати 
п’ятою у цьому списку. ■

■

Данія проводить слухання 
по «Північному потоку-2»
 У Данії 19 червня розпочалися громадські слухання 
щодо третього маршруту газогону «Північний потік-2». 
Вони організовані Данським енергетичним агентством 
(ДЕА). Громадські слухання триватимуть до 10 липня, 
консультації з прилеглими країнами — до 17 липня. «Піс-
ля цього ми розглянемо пропозиції, зауваження. Наше 
завдання — обрати оптимальний маршрут. Наприклад, 
зараз з’явилася нова можливість у морській зоні, щодо 
якої в нас була суперечка з Польщею, і саме цей маршрут 
може бути оптимальним, оскільки там менше морського 
транспорту», — повідомив глава прес-служби ДЕА Туре 
Фалбі-Хансен.
 Як відомо, на будівництво «Північного потоку-2» 
Данія понад два роки не дає дозволу. За повідомлен-
нями данських ЗМІ, Соціал-демократична партія Данії, 
яка здобула перемогу на парламентських виборах і рані-
ше виступала проти будівництва газопроводу «Північний 
потік-2» в економічній зоні королівства, наразі дещо змі-
нила позицію з цього питання, тому лобісти «Північного 
потоку-2» цілком можуть дотиснути Данію — і та видасть 
необхідний дозвіл. «МЗС Данії також аналізує заявки з 
погляду безпеки і представить свою доповідь парламен-
ту, який ухвалить рішення», — додав Фалбі-Хансен.

«Повна брехня!»: Путін про окупацію 
Донбасу
 Учора, 20 червня, президент РФ Володимир провів 
«Пряму лінію», під час якою він традиційно спілкується зі 
звичайними громадянами. Коментуючи питання про анти-
російські санкції, він назвав брехнею звинувачення в оку-
пації Донбасу. «Ось дивіться, Китайська Народна Респуб-
ліка не стосується Криму і Донбасу, правильно? Нас зви-
нувачують, що ми Донбас окупували. Повна нісенітниця, 
брехня. Китай не має до цього відношення, а тарифи на 
його товари — ті ж санкції, збільшуються і збільшують-
ся», — заявив він. І додав, що Китай «став глобальним 
конкурентом іншої глобальної держави — Сполучених 
Штатів, те ж саме відбувається щодо Росії», а Китай ка-
рають, мовляв, бо ця країна стрімко розвивається. У ме-
режі вже жартують, що, назвавши Росію країною стрім-
кого розвитку, президент «загнув», адже, крім нарощу-
вання м’язів (оборонного комплексу) та продажу сирови-
ни, ніякого поступу не видно. І порівнювати РФ i Китай, 
який виробляє й експортує комп’ютери, смартфони, ав-
томобілі та іншу техніку, взагалі смішно. Єдине, що доб-
ре вміє Росія, — це провокувати конфлікти та розпалю-
вати війни. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

«Без відома Путіна цього 
не могло статися»
 Варто додати, що ці чо-
тири прізвища — то лише 
початок списку підозрюва-
них. Спільна слідча група 
повідомила, що в подаль-
шому може назвати пріз-
вища й інших причетних 
до злочину. 
 Прикметно, що ці ж чет-
веро імен є в переліку тих, 
кого в той же день назва-
ли й автори розслідування 
проекту Bellingcat. Окрім 
уже названих імен (Гіркі-
на, Дубинського, Пулато-
ва й Харченка), у списку 
журналістів фігурують та-
кож Едуард Гілазєв (позив-
ний «Рязань», підлеглий 
Харченка. Можливо, брав 
участь в охороні «Бука» по-
руч iз місцем пуску), Олег 
Шарпов (позивний «Змій», 
командир взводу розвідро-
ти, який, імовірно, був при-
сутній на місці пуску), Ігор 
Безлер (позивний «Біс», 
командир «групи Безлера», 
за українськими заявами 
— співробітник російсько-
го ГРУ, можливо, поспри-
яв помилковій ідентифі-
кації MH17 як військового 
літака. Голос Безлера чути 
на записах СБУ, де він до-
повідає про збиття літака 
людині, яку СБУ ідентифі-
кувала як агента ГРУ Васи-
ля Гераніна), Сергій Пова-
ляєв (позивний «Боцман», 
заступник командира «гру-
пи Безлера», який фігурує 
у телефонній розмові з Ду-
бинським), Валерій Стель-
мах (позивні «Найманець» 
і «Батя», комендант Дзер-
жинська, до випуску раке-
ти з системи «Бук» інфор-
мував своє командування 
телефоном про те, що літак 
наближається), Ігор Украї-
нець (позивний «Мінер», 
був згаданий Безлером у те-
лефонній розмові у зв’язку 
зі збитим літаком), Олек-
сандр Ходаковський (по-
зивний «Скіф», командир 
батальйону «Схід», до 16 
липня так званий міністр 
державної безпеки «ДНР», 
ймовірно, допоміг забезпе-
чити транспортування ус-
тановки «Бук», яка при-
була в Донецьк. Прослуш-

ки СБУ також свідчать, що 
він деякий час намагався 
заховати «чорні ящики» 
MH17 від ОБСЄ та інших 
за вказівкою Москви) та 
Олександр Семенов (позив-
ний «(Сан) Санич», заступ-
ник командира батальйо-
ну «Схід», заступник так 
званого прем’єр-міністра 
«ДНР», допомагав забез-
печити транспортування 
«Бука» в Донецьк). 
 Сілен Фрідріх, яка втра-
тила в катастрофі сина, 
вважає, що в оприлюдне-
ному списку немає голо-
вного прізвища — Воло-
димира Путіна. «Він знає 
все. Цього не могло стати-
ся без його відома, — сказа-
ла вона в розмові з Бі-Бі-Сі. 
— Без його дозволу «Бук» 
не міг потрапити в Украї-
ну». 
 У день оголошення пріз-
вищ головних підозрюва-
них працівники Головного 
слідчого управління Служ-
би безпеки України під про-
цесуальним керівництвом 
Генпрокуратури склали 
повідомлення про підозру 
чотирьом особам у кримі-
нальному провадженні, за-
реєстрованому 17 липня 
2014 року за фактом збит-
тя пасажирського літака 
рейсу MH-17 авіакомпанії 
«Малайзійські авіалінії». 
Вже згаданим Гіркіну, Ду-
бинському, Пулатову та 
Харченку інкримінують 
співучасть у терористично-
му акті, що призвів до за-
гибелі людей. Стаття перед-
бачає позбавлення волі від 
10 до 15 років або довічне 
ув’язнення. 

Росія: «Немає конкретних 
доказів»
 Суд у справі про катаст-
рофу МН17 розпочнеться в 
нідерландському Скіпхолі 
9 березня 2020 року. Проте 
навряд чи ми побачимо там 
фігурантів справи — вида-
ти «своїх» підозрюваних 
для Росії означає визна-
ти причетність до трагедії, 
яку РФ рішуче відкидає ос-
танні п’ять років.  
 Ось і цього разу в Росії 
назвали «голослівними» 
обвинувачення Міжнарод-

ної спільної слідчої групи 
щодо причетності росій-
ських військовослужбов-
ців до катастрофи МН17. 
Російські дипломати офі-
ційно стверджують, що у 
слідчих немає «конкрет-
них доказів», і заявляють, 
що доводи слідчої групи 
сформульовані «зокрема за 
підтримки сумнівних дже-
рел інформації».
 Натомість у пресслуж-
бі українського президен-
та заявили, що Україна ві-
тає висновки міжнарод-
ної Спільної слідчої групи. 
«Президент України споді-
вається, що на лаві підсуд-
них міжнародного трибу-
налу опиняться не лише 
ті, кому СБУ оголосила сьо-
годні підозру, а й усі, хто 
винен у зухвалому вбивстві 
безневинних дітей, жінок 

та чоловіків», — вказано в 
повідомленні. 
 Додамо, що прізвища 
головних фігурантів тра-
гедії Гіркіна та Дубинсь-
кого «Україна молода» на-
зивала ще в лютому 2018 
року в публікації «Якби не 
Путін — ми були б живі», 
а також писала про їхню 
роль у катастрофі. Автор 
статті Григорій Омельчен-
ко наголошував: «Збиття 
малайзійського літака, що 
призвело до загибелі 298 
людей, серед них — 80 ді-
тей, є терористичним ак-
том, організованим вищим 
військовим керівництвом 
РФ за наказом Путіна», і 
відповідальність за це «по-
винні нести, в першу чер-
гу, вище командування ЗС 
РФ та керівники так званої 
«ДНР».  ■

РОЗСЛІДУВАННЯ

«Стрєлков», «Хмурий», «Гюрза», «Кріт» 
Слідчі назвали імена підозрюваних 
у збитті MH17, які постануть 
перед судом у березні наступного року

■

Вілберт Пауліссен i головні підозрювані.❙

На місці катастрофи. ❙

РЕАКЦІЯ

 США закликали Росію притягнути до відповідальності винних у 
збитті літака рейсу MH17 на Донбасі. Про це йдеться у заяві держсек-
ретаря США Майкла Помпео. «Ми закликаємо Росію поважати й до-
тримуватися резолюції 2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечи-
ти, щоб усі обвинувачені, які нині перебувають у Росії, постали перед 
судом», — наголосив Помпео.
 Водночас прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад назвав 
«політично вмотивованими» останні висновки міжнародної слідчої 
групи щодо причетності Росії до катастрофи МН17, повідомляє Укрін-
форм. «Ми дуже незадоволені, тому що від самого початку це (роз-
слідування) було політичним питанням, а саме, як звинуватити Росію 
в злочині», — стверджує він. За словами Мохамада, він хоче бачи-
ти докази провини Росії, а нині «немає таких доказів, а ходять тільки 
чутки».
 Така позиція не дивує військового експерта, співдиректора Цент-
ру імені Разумкова Олексія Мельника. «Боюся, що якби це стосувало-
ся лише Малайзії, то питання вже було б закрите. Росія зробила Ма-
лайзії досить хорошу пропозицію стосовно продажу зброї. Думаю, що 
там були ще якісь пропозиції», — сказав він у коментарі «Радіо Сво-
бода». За його словами, сьогодні Захід та його незалежна система 
правосуддя і громадянське суспільство залишаються тим стримую-
чим фактором, який не дозволяє Росії відкупитися і кулуарно закрити 
це питання.

■

Інна СТЕПАНЧУК

Міжнародна слідча група (JIT) вперше назвала прізвища 
чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського боїн-
га над Донбасом у липні 2014 року. За словами представ-
ника Національної поліції Нідерландів Вілберта Пауліссена, 
це Ігор Гіркін (на прізвисько «Стрєлков», міністр оборони 
так званої «ДНР»), Сергій Дубинський («Хмурий», голова 
розвідки «ДНР», ветеран ГРУ РФ), Олег Пулатов («Гюр-
за» і «Халіф», підполковник запасу російських Повітря-
но-десантних військ), Леонід Харченко («Кріт», підлеглий 
Пулатова). «У перших трьох — російське громадянство, і, 
за нашою інформацією, вони на даний час живуть у Росії, 
— сказав пан Пауліссен в середу, 19 червня. — У підоз-
рюваного Харченка — українське громадянство, і ми при-
пускаємо, що він живе на сході України, в регіоні, який не 
підконтрольний владі в Києві. Але 17 липня 2014 року всі 
четверо підозрюваних перебували на сході України, вони 
відгравали ключову роль у збройному конфлікті і мали 
високі посади». Саме вони тісно співпрацювали з росій-
ською стороною, аби отримати пускову установку «Бук», 
з якої потім було збито літак. Усіх чотирьох оголошено в 
міжнародний розшук. 



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, 0.10, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.50 Т/с «Родичі»

22.55 «Гроші-2019»

00.15 «Голос. Діти-5»

02.10 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

03.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

05.00, 4.55 Top Shop

05.30, 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, 2.35 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Тримай у 
полі зору»

12.00 «Новини»

13.50 Х/ф «Укол 
парасолькою»

15.45 «Жди мене. Україна»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.55 Т/с «Краплина світла»

03.15 «Мультфільм»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30 Т/с «Жіночий лікар»

15.30 Т/с «Жіночий лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

04.15 Гучна справа

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.50 Kids Time

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.55 М/ф «Бігфут» 

молодший: Стань 

легендою»

09.50 Х/ф «Прогулянка 
висотою»

12.10 Х/ф «Автобан»
14.10 Х/ф «Шанхайський 

перевізник»
16.10 Ревізор

19.00 Страсті за Ревізором

21.10 Х/ф «Білявка в 
законі»

23.00 Х/ф «Крок уперед-2: 
Вулиці»

01.00 Т/с «Статус відносин: 

Заплутане»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 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 Секретний фронт. 

Дайджест

12.00, 13.20 Х/ф 
«Универсальный 
солдат-2: 
Повернення»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.25 Х/ф 
«Мистецтво війни-3: 
Відплата»

16.45 Х/ф «Турист»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

23.55 Х/ф «Місіонер»
01.50 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Кендзьор

НТН

05.00, 4.55 Top Shop

05.50 Х/ф «Пацани»
07.40 Х/ф «Вершник без 

голови»
09.35 Т/с «Той, що читає 

думки»

11.20 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Пістолет. Змішані 

команди. 50 м. Фінал

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

13.00 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Гвинтівка. 10 м. Фінал

14.50 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

15.45, 16.50 «Європейські 

ігри-2019». Стрільба. 

Стенд. Фінал

17.15 «Європейські ігри-

2019». Дзюдо. Фінал

19.50 «Європейські ігри-

2019». Баскетбол 3х3. 

Фінал

22.00, 23.45 Х/ф «Залізний 
лицар»

00.55 Т/с «Закон і порядок»

01.45 Т/с «Швидка»

03.05 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

04.25 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. Йосип 

з Назарета. Художній 

фільм

11.40 Браво, шеф! 

Документальний серіал

12.30 Світ навколо

12.35 Елементи. 

Документальний цикл 

13.00 Мальовничі села 

13.30 Геній в обставинах. 

Документальна 

програма

14.15 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

14.45 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Фольк-music

17.50 UA.МУЗИКА. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Вікно в Америку

19.45 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.10 Китайський живопис. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль Карпатський 

простір. Aaron 

GOLDBERG trio

23.00 100 років історії. 

1950-ті роки

23.05 Геній в обставинах. 

Документальна 

програма

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень 

02.25 Вікно в Америку

02.45 Семен Гулак-

Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм. 

Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка 

04.40 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

 

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»

08.35 Х/ф «Екіпаж»
11.05 МастерШеф

13.55 Ультиматум

15.50, 18.00 Х/ф «Вибух з 
минулого»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.15 Х/ф «Щоденники 
принцеси»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Вангелія»

00.55 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 19.25, 1.00 Т/с «Опер 

за викликом»

14.40 Х/ф «Останній рубіж»

16.20 Х/ф «Перше 
вбивство»

21.35 Т/с «Касл-2»

23.10 Х/ф «Бюро 
людяності»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 

19.50, 21.50, 3.05, 5.40 

Топ-матч

06.10 «Бенфіка» 

— «Баварія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.00 Battle Cyber 

Коментаторів. 1 епізод

08.05 Battle Cyber 

Коментаторів. 2 епізод

08.10 Battle Cyber 

Коментаторів. 3 епізод

08.20 Battle Cyber 

Коментаторів. 4 епізод

08.25 Battle Cyber 

Коментаторів. 5 епізод

08.30 Фінал FIFA 19. Global 

Series

11.00 Журнал Ліги Європи

12.00 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.00 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.00 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

22.00 «Брюгге» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.15 «Монако» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.15 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

19.05, 21.40, 23.45, 

1.45, 3.45 Топ-матч

08.00 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.00 «Брюгге» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.15 «Монако» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

21.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

23.55 «Бенфіка» 

— «Баварія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.55 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

03.55 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.55 Правда життя

08.50, 18.00 Під іншим кутом

09.50 Найбільша печера 

Землі

10.50 Прокляття Че Гевари

11.45 Код доступу

12.45, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.50 Смертельна 

зустріч

16.55 Дивовижна Індія

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

22.50 Невідомий Китай

01.50 Містична Україна

02.40 Академік Корольов

03.30 Полювання на НЛО

04.10 Таємниці пірамід

04.45 Єврорабині

05.25 Ліліпути

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.20 «Ух ти show»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.30 Х/ф «Будинок 
проклятих»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто»

20.10 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 Х/ф «Місяць 2112»
01.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.25 Х/ф «Принцеса 
Мален»

10.30 М/ф «Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Село 

на мільйон-2»

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15 «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Колумбії»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 « Смак сиру»

15.15 Схеми. Корупція в 

деталях

15.45, 21.30 «Зворотний 

відлік»

18.20, 2.25 Тема дня

19.30, 3.30 Разом

19.55 «Супер-Чуття»

20.30 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.10, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.05, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Т/с «Родичі»

22.50, 23.55 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 Т/с «Там, де твій 

дім»

12.00 «Новини»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.20, 17.40, 20.15 

«Європейські ігри-

2019» Легка атлетика

16.20 «Європейські ігри-2019. 

Огляд»

16.45 «Речдок»

19.40, 4.40 «Подробиці»

23.50 Т/с «Краплина світла»

01.40 «Стосується кожного»

03.05 Док.проект «З відьмами 

не жартують»

04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Без паніки

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.25 Т/с «Ми такі»

10.10 Топ-модель по-

українськи

15.10 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Білявка в 

законі-2: Червоне, 

біле і блондинка»

22.50 Х/ф «Крок уперед-3»

01.00 Т/с «Статус відносин: 

Заплутане»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

10.20 Х/ф «Детонатор»

12.30, 13.20 Х/ф «Везучий»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.25 Х/ф «7 

секунд»

17.45, 22.45 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.30 Т/с «Пес»

00.40 Х/ф «Каратель: 

Територія війни»

02.25 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Про військо

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.45 Х/ф «Операція 
«Хольцауге»

08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тегеран-43»
12.00, 12.50 «Європейські 

ігри-2019». Стрільба. 

Гвинтівка. 50 м. Фінал

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

13.15 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедиці»

15.00 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

16.00, 16.50 «Європейські 

ігри-2019». Дзюдо. 

Змішані команди. 

Фінал

18.15 «Жорстокий спорт»

19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»

21.20 Т/с «Хейвен»

23.45 «Європейські ігри-

2019». Пляжний 

футбол. Україна 

— Італія

00.30 Т/с «Закон і порядок»

01.20 Т/с «Швидка»

02.40 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.50 «Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. Марія 

Магдалена. Художній 

фільм

11.40 Браво, шеф! 

Документальний серіал

12.30 Світ навколо

12.35 Елементи. 

Документальний цикл 

13.05 Китайський живопис. 

Документальний серіал 

13.30 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Віктор 

Петров-Домонтович

14.15 Час поезії. Іван Драч 

14.45 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Час поезії. Тарас 

Мельничук

19.45 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.15 Зустріч Лувру і 

Забороненого міста. 

Документальний серіал

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль «Klezmer 

Fest»

23.00 100 років літератури. 

1950—1959 

23.10 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Віктор 

Петров-Домонтович

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень 

02.45 Микола Коляда. 

Дівочий виноград. 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+ 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»

10.25 МастерШеф

13.25 Ультиматум

15.15, 18.00 Х/ф 
«Щоденники 
принцеси»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.20 Х/ф «Щоденники 
принцеси-2: Як стати 
королевою»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Вангелія»

00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

14.50 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв Ковчег»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»

01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40 Топ-

матч

06.10 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Ворскла» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

10.10 «Ювентус» — 

«Дженоа». ЧІ

12.00 «Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

16.00 «Аякс» — «АЕК». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.50, 20.45 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

18.55 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ман Сіті» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.50 «Реал» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.35 «Янг Бойз» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.20 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Десна». 

ЧУ

07.50, 18.40, 20.40, 22.40, 

23.45, 1.45, 3.45 Топ-

матч

08.00 «Аякс» — «АЕК». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.50, 12.45 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

10.55 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.40 «Ман Сіті» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.50 «Реал» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.50 «Янг Бойз» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.50 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.50 Огляд сезону. ЧІ

23.55 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.55 «Ворскла» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

03.55 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 13.50 Правда життя

08.55, 18.00 Під іншим кутом

09.55, 22.50 Невідомий Китай

10.55 Юрій Нікулін

11.40 Код доступу

12.40, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.50 Смертельна 

зустріч

16.55 Найбільша печера 

Землі

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

01.50 Містична Україна

02.35 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.20 «Ух ти show»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.30, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

01.10 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

11.00 Х/ф «Соляна 
принцеса»

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село 

на мільйон-2»

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15 «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Колумбії»

13.10 Країна на смак

14.30 «Смак сиру»

15.15, 19.30 #ВУКРАЇНІ

15.45 «Зворотний відлік»

18.20, 2.35 Тема дня

19.55 «Супер-Чуття»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Перша шпальта

04.05 По обіді шоу

05.30 «Погляд зсередини»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЧЕРВНЯ 2019
25 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.50 Т/с «Родичі»

22.50, 23.50 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.00 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.40 «Європейські ігри-

2019». Стрільба з лука

16.20 «Європейські ігри-2019. 

Огляд»

16.45 «Речдок»

17.40, 20.15 «Європейські 

ігри-2019» Легка 

атлетика

19.40, 4.40 «Подробиці»

23.50 Х/ф «Все можливо»
01.50 «Стосується кожного»

03.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях

10.30, 2.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

04.00 Абзац

05.50, 7.40 Kids Time

05.55 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.45 Т/с «Ми такі»

10.10 Топ-модель 

по-українськи

15.20 Половинки

17.10 Кохання на виживання

21.20 Х/ф «Шопоголік»

23.20 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»

01.20 Т/с «Статус відносин: 

Заплутане»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Х/ф «Везучий»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Детонатор»

14.55, 16.25 Х/ф 

«Мистецтво війни-2: 

Зрада»

17.45, 22.45 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес»

00.45 Х/ф «Фортеця-2: 

Повернення»

02.20 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 1.10 

Погода на курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.25 Енергобезпека

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15, 2.10, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.20, 9.00 Х/ф «Чорний 
трикутник»

08.30 «Ранковий «Свідок»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

13.20 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Пістолет. Жінки. 25 м. 

Фінал

14.50 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Гвинтівка. Чоловіки. 

Фінал

15.50 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

16.50 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Пістолет. 25 м. Фінал

18.00 «Жорстокий спорт»

21.20 Т/с «Хейвен»

23.45 «Європейські ігри-

2019». Пляжний 

футбол. Україна 

— Іспанія

00.30 Т/с «Закон і порядок»

01.20 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. Іуда. 

Художній фільм

11.35 Світ навколо

11.40 Браво, шеф! 

Документальний серіал

12.30 Світ навколо

12.35 Елементи. 

Документальний цикл 

13.05 Китайський живопис. 

Документальний серіал 

13.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Текст 

як доля. Михайло 

Волобуєв

14.15 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

14.45 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

17.35 UA Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Blue Horse. Історія 

українського джазу

20.25 Китайський живопис. 

Документальний серіал 

20.45 UA Музика. Кліп

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль Klezmer Fest

23.00 100 років українського 

кіно. Тарас Шевченко 

чекає на веcну на 

Зарічній вулиці

23.10 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Текст як 

доля. Михайло Волобуєв

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень 

02.30 Джузеппе Верді. 

«Макбет». Національна 

опера України ім. 

Тараса Шевченка 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

11.30 МастерШеф

14.00 Ультиматум

15.45, 18.00 Х/ф 
«Щоденники 
принцеси 2: Як стати 
королевою»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Х/ф «Простушка»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

01.00 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»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

14.00 Х/ф «Імперія акул»
15.45 Х/ф «Наутилус: 

Повелитель океану»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-2»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 17.50 

Топ-матч

06.10 «АЕК» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

10.10 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

16.00 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «АЕК» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.50, 22.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

20.45 «Ліон» — «Шахтар». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.25 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.30 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.15 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

07.50, 9.50, 1.45, 3.45 Топ-

матч

08.00 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «АЕК» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

11.50, 14.35 «»Ніч Ліги 

Чемпіонів»

12.45 «Ліон» — «Шахтар». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.25 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

17.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

20.25 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.10 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

23.55 «АЕК» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.55 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

03.55 «БАТЕ» — «ПСВ. Плей-

оф». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.55, 18.00 Під іншим кутом

09.55, 16.55 Шалена подорож

10.50 Два Миронових

11.40 Код доступу

12.40, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.50 Смертельна 

зустріч

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

22.50 Невідома Південна 

Америка

01.50 Містична Україна

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

01.10 «Жаннаодружи»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.30 М/ф «Жив собі кіт»

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

12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село 

на мільйон 2»

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.05 М/с «Ведмеді-сусіди»

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»

11.15 «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 «Аромати Колумбії»

12.30 «Аромати Греції»

13.10 Енеїда

14.30 «Смак сиру»

15.15 Країна на смак

16.05 «Аромати Перу»

16.25 «Морська кухня»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.30, 4.30 Спільно

19.55 Перший на селі

20.30 «Супер-Чуття»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Бюджетники

22.15 «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.00 52 вікенди

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 4.50 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами 6»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.30 «Чистоnews-2019»

20.40, 21.40 Т/с «Родичі»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

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»

10.00 «Там, де твій дім» 

4-5 с.

12.00 «Новини»

12.25 «Правила моєї кухні»

14.40 «Правила виживання»

15.45, 16.45, 23.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50, 2.35 

«Стосується кожного»

20.00, 4.40 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

03.20 «Щоденник вагітної»

04.30 Мультфільм

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30, 0.00, 2.15 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

03.30 Т/с «Нахаба»

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

04.00 Абзац

05.40, 7.00 Kids Time

05.45 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.05 Т/с «Ми такі»

09.50 Топ-модель 

по-українськи

15.00 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Хлопці будуть в 

захваті»

23.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»

01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутане»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.45 Х/ф «7 секунд»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Мистецтво 

війни-2: Зрада»

15.25, 16.20 Х/ф 

«Мистецтво війни-3: 

Відплата»

17.45 Т/с «Майор і магія»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.15 Т/с «Пес»

22.30 Нові лідери 2. Прем’єра

00.00 Х/ф «Пекельний 

ендшпіль»

01.40 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з 

Патріархом

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

00.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.35 Х/ф «Захар Беркут»
08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сумка 
інкасатора»

10.50, 19.30 Т/с «Той, 

що читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

13.00 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Гвинтівка. Жінки. Фінал

14.10 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

14.40 «Європейські ігри-

2019». Стрільба з лука. 

Фінал

16.50 «Таємниці світу»

18.00 «Жорстокий спорт»

21.20 Т/с «Хейвен»

23.45 «Європейські ігри-

2019». Пляжний 

футбол. Україна 

— Росія

00.30 Т/с «Закон і порядок»

01.20 Т/с «Швидка»

02.40 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Поряд з Ісусом. Фома. 

Художній фільм

11.35 Світ навколо

11.40 Спадок на 

кінчиках пальців. 

Документальний серіал

12.30 Світ навколо

12.35 Елементи. 

Документальний цикл 

13.05 Китайський живопис. 

Документальний серіал 

13.30 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 

Документальна 

програма
14.15 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 
2019. Найкраще

14.45 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці

17.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.45 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.35 Дорога додому. 

Документальна 

програма 

20.35 ПРЕМ’ЄРА. 

Херсонщина на Вулкані. 

Документальна 

програма

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 Вулкан. Художній фільм 

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема Дня

01.40 Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю. 

Документальний цикл 

«Дисиденти» 

02.05 РадіоДень 

02.30 Інкрустації. Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко. 

Київський академічний 

Молодий театр 

03.30 «ПОСЛАНІЄ…\за 

поезіями Т. Шевченка\. 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

11.10 МастерШеф

14.00 Ультиматум

15.55, 18.00 Х/ф 
«Простушка»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.25 Х/ф «Вона — 
чоловік»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

01.00 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, 1.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.25 Х/ф «Некерований»
15.15 Х/ф «Американець»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»

02.30 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 19.50, 1.05, 3.35, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

10.10 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

12.00 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

16.00 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.00 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 «Огляд середи». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.15 «Наполі» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.15 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

03.45 «Арсенал-Київ» 

— «Зоря». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 17.05 Топ-

матч

08.00 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.15 «Наполі» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.15 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

19.35 Battle Cyber 

Коментаторів. 1-й епізод

19.40 Battle Cyber 

Коментаторів. 2-й епізод

19.50 Battle Cyber 

Коментаторів. 3-й епізод

19.55 Battle Cyber 

Коментаторів. 4-й епізод

20.00 Battle Cyber 

Коментаторів. 5-й 

«епізод

20.10 Фінал FIFA 19. Global 

Series

22.40 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

00.25 «Аякс» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.10 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.55 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 13.50 Правда життя

08.55, 18.00 Під іншим кутом

09.55, 16.55 Шалена подорож

10.50 Мерилін Монро

11.40 Брама часу

12.40, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.50 Смертельна 

зустріч

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Україна: забута історія

22.50 Невідома Південна 

Америка

01.50 Містична Україна

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

01.25 «Жаннаодружи»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Книга життя»

11.30 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон 2»

16.00 4 весілля

18.00 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 4.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15 «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.05 «Аромати Греції»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Смак сиру»

15.15 Енеїда

16.15 «Морська кухня»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.20 Тема дня

18.55, 21.55 UEFA U21 

Чемпіонат Європи 

з футболу 2019 р. 

Півфінал

21.25 UA:Спорт

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 «Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю»

03.00 «Напам’ять». Раїса 

Руденко

03.20 «Напам’ять». Левко 

Лук’яненко

03.40 «Напам’ять». Валентина 

Чорновіл

04.05 «Напам’ять». 

Володимир Лановий

04.15 «Напам’ять». 

Володимир Чемерис

04.35 «Напам’ять». Юрій 

Костенко

05.25 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Мелодрама «Чудо за 

розкладом»

09.40 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

12.20 Бойовик «Її звали 

Нікіта»

14.45 Х/ф «П’ятий 
елемент»

17.10 Бойовик «Леон 

— кіллер»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Ліга сміху»

22.15 Концерт «Monatik Love 

it ритм»

00.50 Комедія «Кокон»

02.45 Комедія «Кокон. 

Повернення»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 Х/ф «Дівчата»
14.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
16.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

18.00 «Європейські ігри-
2019» Легка атлетика. 
Фінал

20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Подробиці вибору»
00.05 «Речдок»
01.50, 2.35 «Стосується 

кожного»
03.20 «Щоденник вагітної»
04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.40, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.45, 5.15 Зоряний шлях

09.50 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»

12.00, 15.20 Т/с «Дитина на 

мільйон»

16.40 З днем народження, 

Україно! Святковий 

концерт

20.00 Головна тема. Вибір

22.00 Опозиція

01.30 Телемагазин

02.00 Т/с «Обираючи долю»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.30, 2.55 Зона ночі

04.20 Абзац

05.20, 6.40 Kids Time

05.25 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.45 Т/с «Ми такі»

09.20 Х/ф «Хлопці будуть у 
захваті»

11.20 Х/ф «Білявка в 
законі»

13.10 Х/ф «Білявка в 
законі-2: Червоне, 
біле і блондинка»

15.10 Х/ф «Шопоголік»
17.10 М/ф «У пошуках Дорі»

19.00 Х/ф «Моя 
суперколишня»

21.00 Х/ф «Метод Хітча»
23.20 Х/ф «Інфоголік»
01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

09.35 Х/ф «Відчайдушний»

11.35, 13.00 Х/ф 

«Якось у Мексиці: 

Відчайдушний-2»

12.45 Факти. День

13.50, 23.10 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

19.10, 20.45 Дизель шоу

01.35 Х/ф «Фортеця-2: 

Повернення»

03.00 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30, 1.15 Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

17.10, 2.15 Кендзьор

18.15, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

23.40 ID JOURNAL

00.25 Винна карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.45 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

07.35 Х/ф «Непіддатливі»
09.10 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
10.30 Т/с «Той, що читає 

думки»

12.15 Х/ф «Білі вовки»
14.15 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

15.15 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. Стенд. 

Змішані пари. Фінал

17.30 «Європейські ігри-

2019». Стрільба. 

Пістолет. Змішані 

команди. 25 м. Фінал

18.40, 19.30 «Європейські 

ігри-2019». Боротьба. 

Вільна. Фінал

19.00, 2.45 «Свідок»

21.00 Т/с «Хейвен»

22.45 «Європейські ігри-

2019». Пляжний 

футбол. 1/2 фіналу

00.50 «Жорстокий спорт»

01.40 «Хвороби-вбивці»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 100 років історії. 1990-ті 

роки

07.25 Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено. 

Документальна 

програма 

08.00 Новини 

08.05 Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено. 

Документальна програма 

08.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

08.55 UA.Музика. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено. 

Документальний цикл 

«Дисиденти» 

09.35 100років літератури. 

1990-1999-ті роки 

09.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

10.00 Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю. 

Документальний цикл 

«Дисиденти» 

10.30 Уламки спогадів. 

Документальна 

програма

11.10 Візитівки Карпат

11.20 Валентина Чорновіл. 

Документальний цикл 

«Напам’ять» 

11.45 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Іван Драч. У 

пошуках Маройки

12.45 Січ. Документальна 

програма 

13.10 UA.МУЗИКА. Кліп

13.20 Мустафа Джемілєв. 

Документальний цикл 

«Напам’ять» 

13.45 Крим. Спротив. 

Документальна 

програма

14.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського Радіо. 

Кримський Дім 

об`єднує серця

15.35 Малевич. Український 

квадрат. Документальна 

програма

16.30 Фольк-music

18.20 ПРЕМ’ЄРА. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. Я 

— віртуоз

19.35 студія до фільму

19.55 ПРЕМ’ЄРА. На схід. 

Документальний фільм

20.50 Ua.Музика. Кліп 

21.00 Новини 

21.20 Фестиваль «Klezmer 

Fest»

23.00 100 років мистецтва. 

1950-1960-ті роки

23.10 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 

Документальна 

програма

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

02.00 Жан Ануй. Голубка. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+ 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.00, 1.15 Т/с «Коли ми вдома»

08.00 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

12.40 Т/с «Два полюси 

любові»

16.45, 18.00 Х/ф «Вона 
— чоловік»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.40 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

22.45 Х/ф «Історія вічного 
кохання»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

14.55 Х/ф «Перлини 
дракона»

16.20 Х/ф «Навколо світу 
за 80 днів»

18.45 Х/ф «Ніч у музеї-2»
20.45 Х/ф «Ніч у музеї-3: 

Секрет гробниці»
22.40 Х/ф «Фейкові копи»
00.40 Т/с «Опер за викликом»

01.25 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

18.50, 20.50, 22.50, 

0.50, 5.35 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.10 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

12.00 «Шальке» — «Порту». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

15.55, 2.50 «Шлях до Баку»

17.00 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

19.00 «Спортінг» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

21.00 «Бешикташ» 

— «Генк». Ліга Європи 

УЄФА

23.00 «Севілья» — 

«Акхісар». Ліга Європи 

УЄФА

01.00 «Ренн» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

03.45 «Сассуоло» — 

«Мілан». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

07.50, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.45 Топ-матч

07.55, 18.50 «Шлях до Баку»

09.00 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

11.00 «Спортінг» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

13.00 «Бешикташ» 

— «Генк». Ліга Європи 

УЄФА

15.00 «Севілья» — 

«Акхісар». Ліга Європи 

УЄФА

17.00 «Ренн» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

19.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

20.50 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

22.40 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

00.25 «Ліверпуль» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.10 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

04.00 «Аякс» — «Динамо» 

(К). Плей-оф». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00, 0.30 Таємний код 

зламаний

06.50 Бандитська Одеса

07.45, 18.30 Правда життя

09.40 Речовий доказ

11.50 Секретні території

12.50 Наци-гіганти

15.50 Шалена подорож

16.35 Невідома Південна 

Америка

17.35 Під іншим кутом

21.30 Турки-османи

02.10 Містична Україна

03.00 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 16.50 Т/с «Доктор Хто»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Діти шпигунів- 4: 
Армагеддон»

19.45 Х/ф «Четвертий вид»
21.30 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

00.50 «Жаннаодружи»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.40 Х/ф «Бібі та Тіна»
11.30 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Т/с «Село 

на мільйон-2»

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

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Міцний горішок: 
Гарний день, аби 
померти»

22.45 Х/ф «Його собаче 
діло»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.50, 

5.00 Новини

09.35 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

10.35, 12.40, 15.00, 17.45 

Вітаємо переможців!

10.40 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 р. у Польщі. 

Чвертьфінал

12.50 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 р. у Польщі. 

Півфінал

15.30 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 р. у Польщі. 

Україна — Південна 

Корея. Фінал

18.25, 3.10 Концертна 

програма 

«Непереможні»

19.55, 1.15 Схеми. Корупція в 

деталях

20.30 Перша шпальта

21.25 «Херсонщина на 

Вулкані»

22.30 Як дивитися кіно

22.55 Х/ф «Вулкан»
01.50 «Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено»

02.15 «Богдан Гаврилишин. 

Місія — Свобода»

04.30 Спільно

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10 «Світ 

навиворіт: Непал»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.30 «Ліга сміху»

03.00 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.15 «Жди мене. Україна»

07.10 «Слово Предстоятеля»

07.20 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Екіпаж»

14.00 «Європейські ігри-

2019» Спортивна 

гімнастика. Фінал

17.00, 20.30 Т/с «Захват»

20.00, 2.20 «Подробиці»

00.35 Х/ф «Час гріхів»

02.50 «Щоденник вагітної»

04.10 Мультфільм

04.20 Х/ф «Трень-брень»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.00 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Благі наміри»

15.30 Х/ф «Доктор Щастя»

17.45, 20.00 Т/с «Ноти 

кохання»

22.50 Музична платформа

00.50, 2.15 Т/с «Принцеса і 

жебрачка»

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.50, 6.20 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик»

06.25, 11.50 Ревізор

09.00, 14.20 Страсті за 

Ревізором

17.00 М/ф «Тато гусак»

18.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»

21.00 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

23.20 Х/ф «Розплата»

01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.15 Дизель шоу

10.40 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.30 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців»

21.35 Х/ф «Вікінги»
23.30 Х/ф «Анаконда-3: 

Ціна експерименту»
01.10 Х/ф «Анаконда-4: 

Кривавий слід»
02.50 Х/ф «Пекельний 

ендшпіль»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5-й поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30 Код успіху

13.45 Навчайся з нами

14.15 Шанс на одужання

15.20, 4.30 Акцент

16.10, 23.30, 2.40 Машина 

часу

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. фільм

23.15 Енергобезпека

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00 Х/ф «Розірване 
коло»

07.40 Х/ф «Протистояння»
11.10 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.00 «Європейські ігри-

2019». Огляд дня

16.00 «Європейські ігри-

2019». Бокс. Фінал

17.00 «Європейські ігри-

2019». Пляжний 

футбол. Фінал

19.15, 2.30 «Свідок»

19.45 Х/ф «Справа 
Румянцева»

21.50 Х/ф «Незаперечний 
— 2»

23.45 «Європейські ігри-

2019». Карате. Фінал

01.30 «Реальні злочинці»

03.00 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Цікаво. com 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

07.00 Новини 

07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Вруміз. Мультфільм 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Співаюче 

дзвінке деревце. 

Художній фільм 

10.20 Спадок на 

кінчиках пальців. 

Документальний серіал 

11.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

12.30 UA.Музика. Кліп

12.35 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+

14.50 Країна на смак 

16.25 Авторський проект 

«Lady Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

18.40 Пісні війни. Концерт до 

Дня Конституції

20.00 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма 

20.50 UA.Музика. Кліп

21.00 Новини 

21.20 Фестиваль «Klezmer 

Fest»

23.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

23.10 Катерина (за твором 

Т. Г. Шевченка). 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

М. Заньковецької

00.40 Новини 

01.10 UA. Фольк. Спогади 

02.00 Адольф Адан. Корсар. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

03.35 Мистецький пульс 

Америки 

СТБ

05.50, 1.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.10 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»

09.55 Т/с «Червона королева»

14.35 Т/с «Вангелія»

19.00 Т/с «Було в батька два 

сини»

22.50 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «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 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
16.00 Х/ф «Ніч у музеї-3: 

Секрет гробниці»
17.55 Х/ф «Конан-

руйнівник»
19.55 Х/ф «Бен-Гур»
22.15 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
00.05 «Облом.UA.»

04.30 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40 Топ-

матч

06.10 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

10.10 «Мілан» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Шальке» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

16.00 «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 

Європи УЄФА

17.50, 20.30, 22.55, 1.40 

«Шлях до Баку»

18.40 «Динамо» (К) 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

21.05 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

23.50 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

02.20 «Арсенал» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

04.05 «Бетіс» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

07.50, 20.10, 23.05, 1.10, 3.15, 

5.15 Топ-матч

08.00 «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 

Європи УЄФА

09.50, 12.30, 14.55, 17.40 

«Шлях до Баку»

10.40 «Динамо» (К) 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

13.05 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

15.50 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

18.20 «Арсенал» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

20.20 «Бетіс» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

22.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

23.20 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.25 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

03.25 «Цюрих» — «Наполі». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00, 0.30 Таємний код 

зламаний

06.50 Бандитський Київ

07.45, 18.30 Правда 

життя

09.40 Речовий доказ

11.50 Секретні території

12.50, 21.30 Наци-гіганти

15.50 Шалена подорож

16.35 Невідома Південна 

Америка

17.35 Під іншим кутом

02.10 Містична Україна

03.00 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «П’ятеро друзів»
11.00 Х/ф «П’ятеро 

друзів-2»
13.00 Х/ф «Діти шпигунів-4: 

Армагеддон»
14.45 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Все можливо, 
бебі!»

01.50 «Жаннаодружи»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

11.45 М/ф «Король Сафарі»

13.15, 1.00 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Монстр у 

Парижі»

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

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.45 Енеїда

11.45, 14.55 Телепродаж

12.10 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

13.10 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. 

Намісник фараона»

15.15 «Фестивалі планети»

15.45 Разом

16.20 Спільно

16.50 «Зворотний відлік»

18.55 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: акули, кити, 

манти»

20.00 «Мегаполіси»

21.30 Розсекречена історія

22.30 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.20 «Аромати Шотландії»

03.45 Своя земля

04.35 Світло

05.30 «Погляд зсередини»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 11.00 «Світ навиворіт-

9»

12.10 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

15.00 Х/ф «Персі Джексон і 
викрадач блискавок»

17.30 Х/ф «Персі Джексон: 
море чудовиськ»

19.30, 4.45 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос. Діти-5»

23.05 Концерт «Monatik Love 

it ритм»

01.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

02.15 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 «Європейські ігри-

2019» Бокс. Фінал

13.00 «Європейські ігри-

2019» Спортивна 

гімнастика. Фінал

16.35 «Європейські ігри-2019. 

Огляд»

17.10 Х/ф «Краля на всю 
голову»

19.20, 20.30 Х/ф «Більше 
ніж життя»

20.00 «Подробиці»

22.00 «Європейські ігри-

2019» Церемонія 

закриття

00.25 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00 Сьогодні

07.00 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Ноти любові»

12.45 Т/с «Обираючи долю»

17.00, 21.00 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Принцеса і 

жебрачка»

01.45 Телемагазин

03.00 Х/ф «Доктор Щастя»

04.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.50 Стендап шоу

06.40, 9.50 Kids Time

06.45 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.40 М/с «Том і Джеррі»

09.55 М/ф «Тато гусак»

11.50 М/ф «У пошуках Дорі»

13.40 Х/ф «Розплата»

15.40 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»

17.50 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

20.10 Х/ф «Не гальмуй»

22.00 Х/ф «Скажені 

перегони»

00.00 Х/ф «Вимирання»

02.10 Т/с «Клініка»

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Громадянська оборона

07.20 Антизомбі. Дайджест

09.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Вікінги»

16.15 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Ван Гельсинг»

23.15 Х/ф «Дракула»

01.55 Х/ф «Каратель: 

Територія війни»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

11.40 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 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 з 

Анною Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док. Фільм

23.15 Полігон

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

07.00 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

11.00 «Європейські ігри-
2019». Огляд дня

12.00 «Європейські ігри-
2019». Бадмінтон. 
Фінал

16.30 «Європейські ігри-
2019». Боротьба. Греко-
Римська. Фінал

18.00 Х/ф «Золоте теля»
21.20 Х/ф «Азартні ігри»
23.20 Х/ф «Незаперечний-2»
01.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Подорож відкритим 

космосом. 
Документальний серіал 

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

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

часом. Король 
Дроздобород. Художній 
фільм 

10.15 Зустріч Лувру і 
Забороненого міста. 
Документальний серіал 

11.00 UA.МУЗИКА. Кліп
11.10 Морська кухня. 

Документальний серіал 
12.00 UA.Музика. Кліпи
12.15 Генріх VIII. Художній 

фільм 
15.35 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 6. 
Гаваї

16.40 UA.Музика. Кліп
16.45 Фольк-music
17.55 Бюджетники 
18.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 
гімнастики «Ukraine 
International Cup-2019» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія
21.00 Новини 
21.25 Фестиваль «Klezmer 

Fest»
23.00 Григорій Квітка-

Основ’яненко. Сватання 
на Гончарівці. Київський 
академічний Молодий 
театр 

00.40 Новини 
01.10 Фольк-music
02.05 Іван Франко. Украдене 

щастя. Національний 
центр театрального 
мистецтва ім. Леся 
Курбаса

03.40 Мистецький пульс 
Америки

 
СТБ

06.05, 10.05 Хата на тата
08.05 Страва честі
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.50 Один за всіх
22.05 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
23.50 Я соромлюсь свого тіла

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»
13.05 Х/ф «Бен-Гур»
15.20 Х/ф «Перлини 

дракона»

16.50 Х/ф «Єдиний»
18.20 Х/ф «Кредо вбивці»
20.20 Х/ф «Спіймати і 

вбити»
22.15 Х/ф «Чужий проти 

Хижака-2»
00.05 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

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

06.10 «Зальцбург» 
— «Црвена Звезда». 
Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.10 «Олімпік» — 
«Карпати». ЧУ

10.10 «Фіорентина» 
— «Ювентус». ЧІ

12.00 «Ман Сіті» — 
«Шальке». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 
«Динамо». ЧУ

16.00 «Гоффенгайм» — 
«Ліон». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

18.00, 0.00 «Шахтар» 
— «ЦСКА» (С). 
Контрольна гра

20.00 «Бешикташ» 
— «Генк». Ліга Європи 
УЄФА

22.00 «Рома» — «Інтер». ЧІ
02.00 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

04.00 «Ювентус» — 
«Наполі». ЧІ

ENTER

05.45 Х/ф «Добре сидимо»
07.10, 9.00 «Телемагазин»
07.40, 8.40 М/ф
07.50 «Ролан Биков. Карлик-

кровопивця, якого 
обожнювали всі»

09.30 «Невідома версія. 
Джентльмени удачі»

10.20 Х/ф «Слід Сокола»

12.20 Х/ф «Білі вовки»
14.15 Х/ф «Без вісті 

зниклий»
15.50 Х/ф «Чекаю і 

сподіваюся»
18.20 Т/с «Міс Марпл Агати 

Крісті»
22.00 Х/ф «Таємничий 

острів»
23.50 Х/ф «Жіноча робота 

з ризиком для 
життя»

02.10 «Спогади»
03.10 Кіноляпи
03.50 Саундтреки
04.45 Телебачення

POLSAT

05.55, 21.05 Розважальна 
програма

06.40 Телемагазин
07.00 Новий день
10.00 Дракони і вершники
10.30, 14.50 Мультфільм
11.55 Х/ф «Зоряні війни 6»
16.35 «Ґоґоль-моґоль»
18.45 Наш новий будинок
19.50 Події
20.20 Спорт
20.30 Держава в державі

00.00 Т/с «Кримінальні 
загадки Нью-Йорка»

01.55 Х/ф «Місія 
нездійсненна: Плем’я 
ізгоїв»

P-1

06.20, 14.00, 5.50 Тележурнал
06.35 Т/с «Клан»
07.05 Польсько-польський 

словник
07.35 Військова програма
08.00, 13.00 Трансляція 

богослужіння
09.00 Тиждень
09.30 Полюби Польщу
10.05 Зерно
10.40 Особисте життя тварин
11.15 Х/ф «Книга 

заклинань 
Аркандіаса»

12.55, 13.15 Між землею і 
небом

13.45 Зустріч зі Святим
14.20 Блакитна планета
15.35 Т/с «Комісар Алекс»
16.40 Т/с «Батько Матеуш»
17.35 Волейбол. Польща 

— Португалія
20.25 Спорт

20.30 Новини
21.15 Т/с «Блондинка»
22.15 Х/ф «Весільна 

хвиля»
23.55 Х/ф «Панове 

Дульські»
01.35 Х/ф «Жива сталь»
03.40 Х/ф «Дівчина, яка 

грала з вогнем»

P-2

06.20 Слово на неділю
06.30, 15.00, 19.35 Телетурнір
07.05 Т/с «Доктор з 

альпійського села»
08.00 Т/с «Буква кохання»
08.55 Питання до сніданку
12.10 Сімейний перегляд
12.45, 4.15 Х/ф «Куба»
16.15 Розважальна програма
17.25 Телевистава
19.00 Панорама
19.30 Спорт
20.30 Т/с «Сигнал»
21.05 Концерт
23.10 Фестиваль єврейської 

культури
00.25 Х/ф «Філадельфія»
02.30 Т/с «Американці»

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

4.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.35 Країна на смак

11.45, 14.30 Телепродаж

12.05 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

13.10 Х/ф «Розбійники 
мимоволі»

14.50 «Тайська кухня»

15.25, 20.00 Бюджетники

15.50 UA:Фольк. Спогади

16.55 Перший на селі

17.25 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: люди, фауна, 

спосіб життя»

18.25 «Фестивалі планети»

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 «Мегаполіси»

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.40 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 

2019 р. Фінал

23.45, 3.45 Своя земля

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 «Аромати Шотландії»

04.35 Розсекречена історія

05.30 «Погляд зсередини»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЧЕРВНЯ 2019
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Україна наразі суттєво відстає за своїми 
макроекономічними показниками від біль-
шості розвинених держав світу, у тому числі 
й представників колишнього «соціалістич-
ного табору» на кшталт сусідньої Польщі. 
На думку оптимістично налаштованих екс-
пертів, можливість для «різкого стрибка» 
вперед у нас таки залишається, навіть поп-
ри всі негаразди, в тому числі й пов’язані з 
втратою частини території і війною. 
Ключ до успіху, на їхню думку, лежить в 
енергетичній площині, — станом на сьогод-
нішній день чи не найпроблемнішій сфері 
нашого народногосподарського комплек-
су. Аби домогтися успіхів, аналітики радять 
нам суттєво збільшити використання від-
новлюваних джерел енергії, як це робить 
сьогодні низка найбільших держав світу з 
найшвидшими темпами розвитку. 

Жити, як у Польщі!..
 За даними Українського інститу-
ту майбутнього, вітчизняна економіка 
своїми темпами розвитку суттєво посту-
пається нашим найближчим конкурен-
там. Так, глобальна економіка зростає 
приблизно на 4% упродовж року, а наша 
— всього лише на 3%. Середня зарплата 
в Україні становить 325 доларів, а в сусід-
ній Польщі — 1340 доларів, в Естонії — 
1555 доларів, середня у Європі — 2715 до-
ларів. Розмір ВВП — 131 млрд. доларів, 
а у перерахунку на людину — 3428 до-
ларів. У Польщі цей показник становить 
близько 15 тис. доларів. 
 Утiм, на думку експертів Інституту, 
оптимістичний сценарій на 10 років ціл-
ком можливий, — за умови, що Україна 
вдало скористається своїми ресурсами і 
перебуватиме у фокусі світових трендів. 
Тобто врахує економічні, технологічні, 
соціальні й політичні тенденції. Згідно 
з їх розрахунками, до 2030 року можна 
помножити ВВП України в 7,6 раза, — до 
1 трлн доларів. У цьому випадку на кож-
ного жителя України у рік припадатиме 
27 тис. доларів, що приблизно відповідає 
сьогоднішньому рівню Іспанії, зарплати і 
пенсії теж зростуть у рази. 
 Але щоб стати на цей шлях, необхідно 
дотримуватися світового тренду, за яким 
енергетику треба активно переводити на 
відновлювані рейки. За підсумком 2018 
року в Україні було запущено в експлуа-
тацію 646 МВт сонячних станцій, усього 
ж за цей період до роботи приступили 742 
МВт нових потужностей відновлюваних 
джерел енергії. При цьому в країнах ЄС 
за цей же період часу було введено в екс-
плуатацію 20,5 ГВт потужностей «зеле-
них» електростанцій, із яких 8 ГВт «сон-
ця», і 10,4 ГВт — «вітру».

Шляхом США...
 Причому в більшості західних держав 
цей процес набуває швидкості. Станом на 
сьогодні ціна інвестицій у відновлювану 
енергетику, нове обладнання є набагато 
меншою, ніж у традиційну. А тому вже 
50 країн заявили про повний перехід на 
зелену генерацію. За розрахунками пре-
зидента компанії Energy Watch Group 
Ханса-Йосефа Фелла, для України, де 
частка відновлюваної енергетики стано-
вить лише 2,72%, також реально до 2050 
року отримати більшість електрики на 
вітряних і сонячних електростанціях. І 
це, як вважає експерт, питання політич-
ної волі, а не технологічних або економіч-
них можливостей. 
 І вже до 2035 року показник «2,72» на 
державному рівні планується збільшити 
до 25%. Традиційні види палива — вугіл-
ля, газ, нафта і нафтопродукти, замінять 
на поновлювані джерела. А в транспор-
тній галузі Україна має відмовитися від 
двигунів внутрішнього згоряння і перей-
ти на екологічний транспорт.

 У Сполучених Штатах Америки цей 
процес проходить значно швидше: по-
тужності відновлюваної електроенергії 
з кожним роком зростають на 1%, а зе-
лені джерела там уперше в історії цієї 
держави обігнали вугільні. Так, у квіт-
ні нинішнього року загальна генеруюча 
потужність американських електростан-
цій на базі вугілля становила 257,48 ГВт, 
сумарна ж встановлена потужність від-
новлюваної електроенергії, включаючи 
сонячне світло, водні потоки, вітер і гео-
термальну теплоту, досягла 257,53 ГВт. 
Таким чином частка потужностей елек-
тростанцій на базі відновлюваних дже-
рел енергії склала 21,56%, тоді як част-
ка вугільних електростанцій знизилася з 
23,04% до 21,55%.
 Експерти відзначають, що на частку 
зеленої енергії в США до 2022 року при-
падатиме майже чверть усіх наявних у 
Штатах встановлених потужностей, а спо-
живання вугілля, за даними Управління 
з енергетичної інформації США, досягло 
найнижчого за останні 40 років рівня.

Хто і як оплатить ВДЕ?
 Тим часом аналітики ринку підрахува-
ли: Україна має значний технічно досяж-
ний потенціал виробництва енергії з понов-
люваних джерел. Цієї енергії вистачить, 
щоб замінити близько 69 млн тонн нафти 
на рік. Тобто за шість років частка віднов-
люваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива зможе замінити понад 22 млн 
тонн нафтового еквівалента.
 Одним із механізмів, який міг би при-
скорити розвиток відновлюваної енерге-
тики у нашій державі, вважають продаж 
так званих зелених облігацій. Нещодавно 
Державна агенція з енергоефективності 
та енергозбереження на засіданні Між-
відомчої робочої групи представила про-
ект розпорядження Кабінету Міністрів 
про схвалення концепції впровадження 
ринку «зелених» облігацій в Україні й за-
твердження плану заходів щодо її реалі-
зації, розробленого відповідно до Енерге-
тичної стратегії України до 2035 року.
 «Зарубіжні інвестори хочуть бути 
впевнені в чесних правилах гри на рин-
ку зелених «облігацій, тому концепція 
і план дій України щодо впровадження 
відповідного ринку містять кращі сві-
тові практики і стандарти», — написав 
на своїй сторінці у «Фейсбуцi» голова ві-
домства Сергій Савчук. Партнером де-
ржави у цьому проекті виступає Євро-
пейський інвестиційний банк, керівник 
його представництва в Україні Жан-Ерік 
де Загін заявив: банк зацікавлений у по-
купці перших українських «зелених» об-
лігацій, якщо вони відповідатимуть між-
народним стандартам.
 Як пояснює експерт Ігор Черкашин, 

Всесвітній банк запровадив термін «зеле-
на облігація» в 2008 році, коли запустив 
Стратегічні рамки для розвитку та зміни 
клімату, створивши екомаркування но-
вого виду позик для фінансування проек-
тів та програм у сфері сталого розвитку. З 
тих пір, за його словами, ринок зелених 
облігацій значно виріс, і, згідно з ініціати-
вою «Кліматичні облігації», міжнародної 
організації, що займається мобілізацією 
ринку облігацій для вирішення проблем 
зміни клімату, фінансові установи випус-
тили близько 155,5 млрд доларів у вигляді 
зелених облігацій упродовж 2017 року. 
Але попри це, зелені облігації становлять 
менше половини відсотка світового ринку 
облігацій.

Новий інструмент і нові правила
 «Різні визначення для зелених обліга-
цій наразі бентежать і стримують інвес-
торів, — коментує доктор Джон Шіделер, 
голова технічного комітету ISO/TC 207. 
— Нове сімейство стандартів ISO, вклю-
чаючи ISO 14030 Зелені облігації знач-
ною мірою допоможе вирішити такі проб-
леми». Наприклад, дозволить організа-
ціям визначати і повідомляти витрати і 
вигоди, пов’язані з їх екологічними ас-
пектами, впливами та залежностями від 
природних ресурсів. «Зростає прагнення 
до оцінки природного капіталу, а також 
необхідність проводити грошову оцінку 
екологічних аспектів і впливів організа-
ції», — пояснює Мартін Бакстер, голова 
підкомітету ISO/TC 207 SC 1.  
 Нові стандарти, які зараз перебува-
ють на стадії розробки, допоможуть оці-
нити та розкрити ризики, пов’язані зі 
зміною клімату для інвестицій, забезпе-
чать еквівалентний рівень довіри і одна-
ковості для забезпечення зелених обліга-
цій, спиратимуться на принципи зелених 
зв’язків і стандарт кліматичних зв’язків 
Ініціативи за кліматичними зв’язками. 
 Європейська експертна група висо-
кого рівня зі сталого фінансування реко-
мендувала Європейській комісії розроби-
ти стандарт для зелених облігацій, який, 
окрім іншого, забезпечить гарантію того, 
що зелені облігації, випущені відповідно 
до нього, принесуть екологічні вигоди, 
вселяючи впевненість в інвесторів. «Та-
ким чином, якщо економіка і торгівля ле-
жать в основі цивілізацій, то об’єднання 
економіки з управлінням навколишнім 
середовищем має вирішальне значення, 
якщо ми хочемо жити стабільно, — кон-
статує експерт, наголошуючи: — Голо-
вне — не починати вигадувати свій ве-
лосипед, як це у нас вийшло із «Фондом 
імені енергоефективності», а діяти точно 
за міжнародними стандартами».
 ...Тим часом оголошена поза законом 
Національна комісія, що здійснює де-

ржавне регулювання у сферах енергети-
ки і комунальних послуг, видала черго-
вий документ, який має визначити роль 
і місце відновлюваної енергетики під час 
запровадження ринку електроенергії. 
Що, як відомо, має стартувати вже 1 лип-
ня нинішнього року, але який, iмовірно, 
буде відкладено. 
 За цим рішенням, до початку роботи 
державного підприємства «Гарантований 
покупець» викуп усієї електроенергії, 
виробленої за «зеленим тарифом», здій-
снюватиме ДП «Енергоринок». Під дію 
закону потрапляють усі об’єкти електро-
енергетики, що використовують альтер-
нативні джерела енергії (а з використан-
ням гідроенергії — вироблену лише мік-
ро-, міні- і малими гідроелектростанція-
ми), за встановленим зеленим тарифом 
або за аукціонною ціною. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Технологія «великого стрибка»  
Аби наздогнати економічно розвиненіші держави, 
Україна мусить прискорити перехід на відновлювані джерела енергії 
та впроваджувати нові технології у цій сфері  

■ А ТИМ ЧАСОМ...

ВДЕ власного виробництва
 У Верховній Раді України зареєстрували 
законопроект, що захищає інтереси власни-
ків домашніх сонячних електростанцій, у тому 
числі й збудованих на землі. Автори законо-
проекту — члени парламентського комітету 
з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки Лев Під-
лісецький, Олександр Домбровський, Ольга 
Белькова, Олексій Рябчин.
 Як зазначили профільні експерти, ухва-
лення цього документа дозволить отримувати 
зелений тариф для наземних станцій потуж-
ністю до 30 кВт незалежно від місця їх роз-
міщення. При цьому ставка зеленого тарифу 
для цих станцій залишається незмінною, поп-
ри те, що раніше передбачалося знизити її на 
10%, — 18 євроцентів за кВт-год. 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Водень, вітряки, ГТС
 Ще один напрям нетрадиційної енергети-
ки, окрім сонячної і вітрової, який намагають-
ся розвивати в Україні, — воднева. Як відо-
мо, в Національній академії наук України виді-
лили рекордні три мільйони гривень на під-
тримку водневих проектів. Наступним кроком 
має стати розробка українського законодавс-
тва. Українська Воднева Рада спільно з Інсти-
тутом відновлюваної енергетики розробляють і 
співфінансують практичну програму сектораль-
ної інтеграції водню в економіку України. Зок-
рема, завершується розробка дорожньої карти 
щодо впровадження водневих технологій в ос-
новні галузі економіки України. Ведеться робо-
та над концепцією розвитку водню в Україні до 
2035 року і національним планом дій у віднов-
люваній енергетиці на 2020—2030 роки. 
 Українські фахівці вивчають водневі тех-
нології з 1980 року. Ще в 1995 році вони ра-
зом iз данськими колегами розробили та за-
пустили першу вітроводневу станцію в Європі 
в Фолькецентрі (Данія). Тепер учені отримали 
можливість використовувати свої знання для 
розвитку країни. Сучасні наукові дослідження 
водневих технологій включають: отримання 
водню, його накопичення, зберігання, транс-
портування та використання.
 На думку експертів, найважча технологіч-
на проблема — отримання водню, найефек-
тивніший і найекологічніший метод — елект-
роліз води. У ролі первинного джерела елект-
роенергії може використовуватися надлишкова 
електроенергія поновлюваних джерел або піко-
ва енергія традиційних станцій. Ще один важ-
ливий момент — зберігання водню. Задля от-
римання замкнутого технологічного ланцюжка 
необхідно створити енергоакумулюючі системи 
на основі відновлюваних джерел енергії. Зок-
рема, у важкодоступних для подачі електрое-
нергії районах, що мають найбільший потенціал 
щодо відновлюваних джерел енергії. 
 Водень можна зберігати у стислому або 
рідкому стані, а також у гiдридах металів. 
Найвигідніший варіант зберігання і транспор-
тування водню — як добавки до природного 
газу через існуючі системи трубопроводу. Та-
кий метод може забезпечити наповнення ук-
раїнської газотранспортної системи, підви-
щивши при цьому якість і екологічність газо-
вого палива.
 Передбачається, що використання потен-
ціалу відновлюваної енергетики в поєднанні 
з водневими технологіями дозволить Україні 
не тільки відмовитися від імпорту природ-
ного газу і бути енергетично незалежною де-
ржавою, а й експортувати в країни ЄС новітній 
енергоносій.

■

■

«Сонячні» і «вітрові» технології можуть відіграти вирішальну роль 
у нашому економічному поступі.
Фото з сайта eenergy.com.ua.
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Від спорту до «Пласту»
 Петро Франко народився в батькових 
Нагуєвичах, під Дрогобичем, 21 червня 
1890 р. Змалку був шибайголовою, із 12 
років уже сам вибирався в мандри Карпа-
тами. Любив їздити з батьком на рибу, за-
хоплювався полюванням. Любив усілякі 
екстремальні випробування. Мати часто 
застерігала в листах: «Пильнуйте за Пет-
ром, бо він же лазить по печерах, а то без-
донна пропасть».
 Взагалі Іван та Ольга Франки виховува-
ли дітей (а їх у родині було четверо) у май-
же спартанських умовах, змалечку прив-
чаючи до простої роботи. Ольга Франко у 
серпні 1904 року в листі до чоловіка пові-
домляла з Підгірців: «Діти могли би пох-
валитися умінням і працею. Гандзя уміє 
жати і їхати верхи на коні. Петрусь навчив-
ся плавати... Андрусь і Тарас возять снопи, 
косять сіно від рана до вечора».
 Любов до природи та до екстриму ви-
лилася у Петра Франка у серйозне захоп-
лення спортом.  Навчаючись у Львівській 
політехніці, він захопився футболом, тені-
сом, грав у футбольній команді «Україна», 
любив судити матчі, організовував спор-
тивні товариства «Луґ», був членом «Со-
кола-батька», а пізніше здав іспит на пра-
во викладати руханку у гімназіях. Тоді ідеї 
фізичного вдосконалення були дуже попу-
лярними серед молоді, передусім завдяки 
сподвижництву теоретика і практика ук-
раїнської національної фізичної культури, 
організатора сокільсько-січового руху Іва-
на Боберського, з яким Франко-молодший 
був знайомий особисто.
 До фізичного виховання додалося і пат-
ріотичне. Так, восени 1911 року у Львівсь-
кій академічній гімназії вчитель фізично-
го виховання Петро Франко разом з Ваном 
Чмолою створює перші пластові гуртки, 
проводить спортивно-військові заняття. 
Назву взяли від аналогії з англійським 
скаут — розвідник (пластунами звалися 
розвідники в козацькому війську). У 1913 
році він став одним із ініціаторів першого 
з’їзду «Пласту», видав книжечку «Плас-
тові ігри та забави».«Для нас, пластунів, 
Петро Франко найбільшою мірою співтво-
рець Пласту — тієї організації, яка пере-
можно пережила дві світові війни, ворожі 
окупації і сьогодні виховує оце вже п’яте 
покоління української молоді дослівно по 
цілому світу», — згадувала відома пись-
менниця і журналістка Леся Храплива-
Щур.
 Пізніше, у 1922 році, вчителюючи 
у Коломийській гімназії, Петро Фран-
ко знову створив пластовий гурток, цьо-
го разу — таємний, оскільки Польща 
боролася з будь-якими проявами само-
ідентифікації серед українців. Однак за 
деякий час пластуни настільки почали 
вирізнятися на загальному тлі своєю ви-
хованістю й організованістю, що це не ли-
шилося непоміченим. І хоча ніхто з гімна-
зистів не відкрив таємницю, усіх 22 плас-
тунів зрештою було виключено з гімназії 
без права продовжити навчання в іншо-
му польському навчальному закладі. А 
заодно — і шістьох учителів, які за них 
заступилися. Серед останніх був і Петро 
Франко.

Крилаті першопрохідці
 Із початком Першої світової війни Пет-
ро Франко з багатьма друзями-пластуна-
ми записався до легіону Українських сі-
чових стрільців, де, прослуживши рік у 
піхоті четарем сотні Романа Сушка, захо-
пився літаками. У 1916 році його як дип-
ломованого інженера відрядили в авіа-
ційну школу в Райльовац, біля Сараєва, 
де він отримав кваліфікацію технічного 
старшини, і згодом деякий час служив у 
авіаційній частині на Італійському фрон-
ті. 
 Ці навики дуже стали в нагоді, коли 
проголошена у 1918 році Західно-Ук-
раїнська Народна Республіка взялася за 
формування підрозділів військової авіації 
Української галицької армії. Петро Фран-
ко стає командантом «летунського відді-
лу», сам бере участь у бойових операціях 
і як розвідник, і як винищувач. Головним 
завданням авіації УГА була повітряна роз-
відка, яка фактично стала єдиним джере-
лом інформації про розташування та пере-
сування польських військ, але і повітряні 
бої, обстріли з повітря та бомбардування 
також траплялися.
 В один із таких вильотів на початку 
1919 року його літак збивають, і Фран-
ко разом із другим пілотом, Романом Ка-
вутою, потрапляє у польський табір для 
інтернованих Домб’є. Однак довго там 
не затримується: вимінявши на фаміль-
ний золотий перстень польську уніформу 
в одного зі своїх охоронців, Петро тікає з 

табору і через Прагу, Відень, Будапешт та 
Станіславів повертається до своїх.
 Петра Франка по праву вважають од-
ним із фундаторів української військової 
авіації. Він особисто контролював розбу-
дову аеродромів, навчання молоді, кіль-
ка разів літав у Проскурів, пропонуючи 
Директорії об’єднати сили й облаштува-
ти під Проскуровом спільну авіабазу. Ще 
дві авіабази на той час діяли в Красному та 
Стрию. Його зусиллями до 1919 року авіа-
загін УГА налічував 35 старшин і 300 во-
яків та складався з 3 авіаційних сотень, 
авіашколи, технічної сотні і сотні обслу-
ги. Після Чортківської офензиви части-
на цього авіазагону була переправлена в 
Кам’янець-Подільський та об’єдналася з 
авіазагоном УНР, частина була інтернова-
на Чехословаччиною.
 Заслуги Петра Франка високо відзна-
чила Директорія — Симон Петлюра при-
своїв воїну Франку звання полковни-
ка армії УНР. У квітні 1920 року Фран-
ко за рішенням уряду ЗУНР вирушив 
у Белград, щоб у складі Міжнародного 
Червоного Хреста займатися питаннями 

звільнення військовополонених. Коли у 
1922-му він повернувся, визвольні зма-
гання практично закінчилися, тож він 
осів у Коломиї та повернувся до вчителю-
вання та наукових дослідів. У 1923-му на-
родилася його донька Віра, за два роки — 
Іванна (Ася).

Тріумф і трагедія 
 З радянською владою Петро Франко 
вперше зіткнувся віч-на-віч у 1931 році, 
коли його на прохання тодішнього пре-
зидента Польської республіки професора 

Ігнатія Мосьціцького включили до групи 
польських інженерів, які поїхали працю-
вати в СРСР на запрошення радянського 
уряду. П’ять років Петро Франко прожив 
у Харкові, займаючись проблемами збере-
ження та переробки молока та молокопро-
дуктів. Він же став свідком Голодомору, 
зберігши у своїй пам’яті страшні картини 
напівпримар, які в 1932-1933-му намага-
лися знайти в тодішній столиці поряту-
нок. Уже одне це віднесло Петра Франка 
до неблагонадійних в очах НКВД. І це піз-
ніше, очевидно, зіграло фатальну роль у 
його долі.
 Хоча спочатку радянська влада спро-
бувала переманити Петра Франка на свій 
бік. Одразу ж після приходу «перших 
совітів» у вересні 1939-го його викли-
кали до щойно сформованого обкому 
КП(б)У. Там пояснили, що син Каменя-
ра дуже потрібний радянській владі, на-
говорили компліментів, запропонували 
золоті гори. І він погодився, хоча його, за 
протекцією того ж Ігнатія Мосьціцького, 
включили до групи польських інженерів, 
яких запросив на роботу уряд Японії, і 20 

вересня делегація  уже мала виїжджати.
 Його обирають депутатом Верховної 
Ради УРСР. Саме Петро Франко зачи-
тав на позачерговій сесії Верховної Ради 
УРСР ухвалене в Львівському оперному 
театрі рішення про включення Західної 
України до складу УРСР. Хоча, як зга-
дував у одній із передач Вахтанга Кіпіані 
«Історична правда» директор Львівсько-
го національного літературно-меморіаль-
ного музею Івана Франка Богдан Тихо-
лоз, уже тоді він відчував, чим це може 
обернутися. «Його зробили одним із фігу-
рантів так званого Золотого вересня, він 
був у президії народних зборів, а потім 
— представником Галичини, що приїхав 
до Верховної Ради Радянської України і 
зачитував там «привітання від братів з-
за Збруча». Та, коли чуємо цей запис кі-
нохроніки, його голос дрижить. Ми від-
чуваємо, що насправді він почувався да-
леко не комфортно», — зазначавТихо-
лоз.
 Напозір же все виглядало дуже при-
стойно. Ім’я Петра Франка та його бра-
та Тараса не сходило з газетних шпальт. 
Петра призначили деканом товарознавчо-
го факультету Українського державного 
інституту радянської торгівлі (нині — Ко-
мерційна академія) та директором щойно 
створеного музею Івана Франка з дуже 
пристойними окладами. Він став симво-
лом єднання наддніпрянців і галичан.
 Однак це все була лише ширма. Щой-
но Німеччина із союзника Радянсько-
го Союзу у Другій світовій війні обер-
нулася на ворога, із Москви надійш-
ла вказівка евакуювати Петра Фран-
ка зі Львова, щоб не дати можливості 
йому компрометувати радянську вла-
ду можливою співпрацею з німцями. 28 
червня його разом з мовознавцем Кири-
лом Студинським під вартою посадили 
на потяг до Києва. І на цьому сліди обох 
губляться.
 Довгий час існувала версія, що потяг 
потрапив під обстріл на станції Прошова 
під Тернополем і при спробі втечі конвой 
вистрілив у Франка. Однак останні роз-
секречені матеріали дають дещо іншу 
картину. Зокрема, у тій же передачі «Іс-
торична правда» директор Міжнародно-
го фонду Івана Франка Ігор Курус роз-
повів, що вдалося розшукати шифроте-
леграму НКДБ СРСР за 9 червня 1941 
року, в якій є прохання про дозвіл на 
розстріл Петра Франка. «Там фігурува-
ли всі троє — Кирило Студинський, Пет-
ро Франко і київський оперний співак 
Михайло Донець, тому є висока імовір-
ність, що їх таки довезли до Києва. А 
потім не знали, що з ними робити, тому 
вирішили просто знищити. Тоді ж мас-
штаб розстрілів був просто шаленим», 
— зазначив Богдан Тихолоз. Місце по-
ховання Петра Франка досі лишаєть-
ся невідомим. Можливо, він став од-
нією з численних жертв Биківнянських 
могил. 
 А тим часом у Києві та Львові трива-
ють зйомки фільму «Інший Франко». Го-
ловну роль у ньому грає актор В’ячеслав 
Довженко, відомий за роллю Вересня з 
фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги». 
Прокат фільму планують на другу поло-
вину 2020 року. ■

Петра Франка називають батьком української військової авіації.
Фото з сайта blogspot.com.
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ДО ДАТИ

Пластун, 
летун і депутат
Таємниця смерті сина Івана Франка досі не розкрита

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. У випадку з молодшим сином Івана Фран-
ка Петром це твердження не витримує критики, адже саме його природа обдарувала 
щедро. Він міг стати відомим спортсменом, педагогом, військовим, льотчиком, хімі-
ком чи письменником. Власне, чому «міг»? На усіх цих теренах він здобув неабияких 
успіхів, ставши співзасновником «Пласту», «батьком» військової авіації Української 
галицької армії, автором 36 винаходів у галузі хімії (пов’язані зі збільшенням термі-
ну зберігання молока) та кількох книг, які мали своїх читачів і шанувальників.
Але для радянської влади він виявився надто яскравою і публічною особою. Тому 
в червні 1941 року, коли до Львова наближалися війська вермахту, Петро Франко 
отримує наказ на евакуацію на схід. 28 червня його під вартою провели до потяга. 
Більше живим його ніхто не бачив. 

Із шифротелеграми НКДБ СРСР за 9 червня 1941 року: 
«Указаниями товарища Хрущова нами арестованы: Студинский, 
Франко, киевский артист Донец, националисты. В связи с тем, что 
вывезти их из Киева затруднительно, считаем целесообразным 
их расстрелять. ЦК КПУ такого же мнения. Прошу немедленных 
указаний». 

Петро Франко ввійшов до серії плакатів
«Військова еліта Української революції 
1917-1921 років», випущених Українським
 інститутом національної пам’яті.

❙
❙
❙
❙
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«У Миколенка дуже велика перспектива, але я не думаю, що він готовий 
до виступів за «Мілан» просто зараз, йому всього 20 років. Але я хотів би 
побачити його в італійському чемпіонаті у майбутньому, бо рівень Серії А 

набагато вищий за українську першість».

Мауро Тасотті
помічник головного тренера збірної України з 
футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Для українського спорту червень ви-
дався по-справжньому надуспішним. 
Судіть самі: перемоги наших боксерів, 
чемпіонство футбольної збірної U-20 та 
чергове «золото» Європи від Ольги Хар-
лан. Але, на відміну від своїх колег по 
цеху, тенісисти не можуть похвалитися 
такими досягненнями. 
 По закінченні турніру «Великого шо-
лома» — «Ролан Гарросу» — наші тенісис-
ти довго не відпочивали, а майже відразу 
стартували на інших змаганнях, а саме — 
на трав’яному турнірі серії Прем’єр, що 
проходить у британському Бірмінгемі.
 Перша ракетка України Еліна Сві-
толіна, на жаль, продовжила свою серію 
невдач і поступилася вже в першому поє-
динку трав’яного турніру. Нашу тенісис-
тку здолала російська представниця Мар-
гарита Гаспарян (3:6, 6:3, 4:6). До слова, 
ця поразка збільшила сумну статистику 
Еліни — за вісім матчів п’ять програшів.
 Сама спортсменка попри прикрий ре-
зультат не опускає руки і дивиться вперед 
з оптимізмом.
 «Хотіла б, щоб усе склалося інакше, 
але певні позитивні моменти також є. Я 
бачу, над чим мені потрібно працювати, а 
цей матч я сприймаю як крок уперед, як 

прогрес, я можу виокремити тільки хо-
роші моменти. Сумно, що я програла цей 
матч, але я просто щаслива, що у мене є 
шанс перебувати на корті і грати без того 
болю, який я відчувала раніше», — сказа-
ла Світоліна після гри.
 Наразі Еліна готується до «Уїмблдо-
ну», який стартує вже 1 липня.
 Не зуміла вдало виступити в Бірмін-
гемі й Даяна Ястремська. 19-річна тені-
систка поступилася в стартовому поєдин-
ку одиночного розряду німкені Юлії Гьор-
гес — 6:4, 4:6, 3:6.
 А от у парному розряді українка змог-
ла дістатися чвертьфіналу, але, на жаль, 
на цьому її виступи теж закінчились. У 
парі з Ван Цян вона програла дуету Ешлі 
Барті / Юлія Гьоргес — 0:6, 3:6.
 Підхопила естафету програшів і Леся 
Цуренко, яка поступилася Дженіфер 
Бреді в поєдинку першого кола — 3:6, 3:6 
і слідом за своїми співвітчизницями поки-
нула турнір.
 Наступним великим стартом для на-
ших дівчат буде «Уімблдон», де висту-
пить ще й Катерина Козлова. До слова, 
загалом на турнір заявлено 104 спорт-
сменки.
 У чоловіків справи йдуть не краще. 
Перша ракетка України Сергій Стаховсь-
кий зазнав поразки на турнірі в Галле. У 

матчі другого кола він програв французу 
П’єру-Угу Ерберу — 6:2, 6:7(2), 4:6.
 У результаті невдалих виступів наші 
тенісистки дещо втратили свої позиції 
в рейтингу WTA. Еліна Світоліна «ско-
тилась» на 7-му позицію, Леся Цуренко 
посідає 32-гу сходинку, Даяна Ястрем-
ська — 35-ту, а Катерина Козлова — 67-
му. Слід зазначити, що після завершен-
ня турніру в Бірмінгемі рейтинг трохи 
зміниться, але станом на 20 червня 2019 
року перша «десятка» виглядає наступ-
ним чином: 

Місце Ігрок   Очки

1.  Наомі Осака  6377
2.  Ешлі Барті  6125
3.  Кароліна Плішкова 5685
4.  Кікі Бертенс  5425
5.  Петра Квітова  4925
6.  Анжелік Кербер 4675
7.  Еліна Світоліна 3967
8.  Сімона Халеп  3963
9.  Слоан Стівенс  3682
10.  Аріна Соболенко 3565

Олексій ПАВЛИШ

 Уже не перший рік літнє 
міжсезоння в Українськiй про-
фесiйнiй лiзi супроводжується 
непорозумiннями щодо того, 
хто гратиме у наступному роз-
гіраші. Не обійшлося без скан-
далів і цього разу. 
 Матчі «плей-оф» за пра-
во грати в еліті запам’ятались 
гучними заявами команд, якi 
програли, про неоднозначне 
суддівство, а «Олімпік», який 
посів 9-те місце, спочатку вза-
галі не отримав сертифікат на 
наступний сезон.
 Річ у тім, що команди до-
неччан U-19 та U-21 були дис-
кваліфіковані за договірні мат-
чі, через що регламент не дозво-
ляв клубу грати в УПЛ. Ситуа-
ція розвивалась дуже стрімко. 
 Спочатку на загальному 
зборі учасників Прем’єр-ліги 
представники усіх команд під-
тримали участь донеччан у се-
зоні 2019/2020. А вже наступ-
ного тижня Українська асоціа-
ція футболу підтвердила, що 
«Олімпік» таки отримає сер-
тифікат. Виявляється, тепер 
відсутність молодіжної та юна-
цької команд — не перешкода 
для гри в еліті. УАФ, розгля-
нувши колективне звернення 
усіх клубів Прем’єр-ліги, вне-
сла відповідні правки до Регла-
менту з атестації.
 Таким чином, донечча-
ни гратимуть у наступному 
розіграші чемпіонату Украї-
ни, а всі розмови про ще один 
«плей-оф» між «Чорномор-
цем» та «Волинню» — невда-
хами матчів «на виліт» — зали-
шились тільки розмовами.
 Футбольні функціонери за-
твердили і підвищення в еліту 
СК «Дніпро-1» та ковалівсько-
го «Колоса». 
 Поки УАФ вирішувала долю 
останнього учасника чемпіона-
ту, чемпіон та срібний призер 
минулого сезону — «Шахтар» 

та «Динамо» — оновлюють свої 
склади. «Гірники» відпусти-
ли двох захисників, на яких не 
розраховує новий головний тре-
нер Луїш Каштру — Івана Ор-
деця та Олега Данченка. Вони 

тепер гратимуть у Росії: Ор-
дець — за московське «Дина-
мо», а Данченко — за казансь-
кий «Рубін».
 Покинути команду може і 
Валерій Бондаренко, який поки 

встиг зіграти за основу «пома-
ранчево-чорних» лише один 
матч. Він, iмовiрно, перейде 
в оренду в португальську «Ві-
торію Гімарайнш». 
 Можливі втрати донеччан 

пов’язані і з уже колишнім на-
ставником Пауло Фонсекою, 
який перебирається до італій-
ської «Роми». За чутками ЗМІ, 
португалець може забрати з со-
бою до Риму 3-4 футболістів, 
найчастіше у пресі фігурують 
імена Ісмаїлі, Тайсона та Мар-
коса Антоніо.
 Що ж до придбань «Шах-
таря», то в донецький клуб по-
вертається екскапітан «гірни-
ків» Даріо Срна. Хорват увій-
де до тренерського штабу Луї-
ша Каштру.
 Активно працює на транс-
ферному ринку і київське «Ди-
намо»: «біло-сині» уже встиг-
ли продовжити контракт із го-
ловним тренером Олександром 
Хацкевичем та підписати пер-
шого новачка — ганського за-
хисника Абула Кадірі. Крім 
того, кияни безкоштовно від-
пустять у «Різеспор» Миколу 
Морозюка, який із січня грав 
за турецький клуб на правах 
оренди. Переїхати до Туреччи-
ни може і Денис Гармаш, яким 
цікавиться «Денізліспор».
 За словами скаутів, привер-
нув увагу італійських клубів лі-
вий захисник Віталій Миколен-
ко, який провів перший успіш-
ний сезон на дорослому рівні. 
Деякі ЗМІ навіть пишуть, що 
головний тренер національної 
збірної Андрій Шевченко реко-
мендував Миколенка своєму ко-
лишньому клубу — «Мілану».
 Щоправда, помічник Шев-
ченка у збірній Мауро Тасотті 
вважає, що 20-річний футболіст 
поки не готовий до виступів за 
«россо-нері». 
 «У Миколенка дуже велика 
перспектива, але я не думаю, 
що він готовий до виступів за 
«Мілан» просто зараз, йому 
всього 20 років. Але я хотів би 
побачити його в італійському 
чемпіонаті у майбутньому, бо 
рівень Серії А набагато вищий 
за українську першість», — 
сказав Тасотті. ■

ФУТБОЛ

Гаряче міжсезоння
Донецький «Олімпік» таки гратиме в УПЛ наступного сезону, 
а Даріо Срна повертається в «Шахтар»

■

Екскапітан «гірників» Даріо Срна розпочне у «Шахтарі» тренерську кар’єру.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙

ТЕНІС

Підступний корт
Українські тенісисти не можуть вибратися з колiї невдач

■

Даяна Ястремська під час поєдинку в Бірмінгемі.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Моню, який у тебе елеган-

тний капелюх!

 — Подарунок Сарочки! Вона 

так мене любить, шо намагаєть-

ся радувати без жодного приво-

ду! Вчора несподівано повертаю-

ся з відрядження на день ранiше, 

а на вішалці в передпокої цей ка-

пелюх висить. Уявляєш, який сюр-

приз?

* * *
 Рабинович приїхав iз Бобруй-
ська в Сочі. На четвертий день 
збирається додому. Господиня 
дивується:
 — У чому рiч?

 — Ви ще питаєте? Подивіть-
ся на цю погоду!
 — Але у вас у Бобруйську 
теж, можливо, йде дощ.
 — Знаєте, наш дощ набагато 
дешевший.

* * *
 П’яний хірург відмовився ро-
бити пластичну операцію жінці, 
мотивувавши це тим, що вона і 
так красива.

* * *
 — Сьомо, правда, що твоя 
Роза кинула тебе, коли дізналася, 
шо ти онук мільйонера? Дивно.
 — Що ж дивного? Тепер вона 
моя бабуся.

Заповіт діда  

По горизонталі:
 1. Керівник «Інформаційного 
спротиву», народний депутат, яко-
го знайшли застреленим у кварти-
рі. 4. Садова ягода з колючого куща. 
7. Народний співак-поет, оповідач у 
вірменів та грузинів. 8. Ім’я відомо-
го діаспорянина, засновника і бага-
торічного директора видавництва 
«Смолоскип». 10. Значний історич-
ний відрізок часу. 11. Невеличкий лі-
ричний музичний твір. 12. Клубний 
танець, популярний в Америці у 50-
60-х роках. 15. Дзеркальце. 18. Під-
пис зірки. 20. Американський штат. 
23. Російський поет Срібного віку, 
похований під Коктебелем. 25. Тери-
торіальна одиниця, на якій відбува-
ються вибори депутата. 26. Син Ада-
ма і Єви. 27. Хутряне взуття північ-
них народів. 28. Портовий вантаж-
ник. 29. Застаріла назва плеча. 
По вертикалі:
 1. Вибухова речовина, що засто-
совується в артилерійських снарядах 
чи мінах. 2. Пристрій для перетво-
рення зерна на борошно. 3. Рицино-
ва олія як проносний засіб. 4. Люди-
на, яка виконує засекречене завдан-
ня. 5. Найбільша річка Західної 
Грузії. 6. Американський пластун. 9. 
Один із найближчих соратників Вік-
тора Януковича, який став професо-
ром кафедри Конституційного пра-

ва Київського національного універ-
ситету. 13. За словником Грінченка 
— пристрій для плетіння постолів. 
14. Розділ Корану. 16. «Нам помо-
же Святий ..., ще й Пречиста Мати 
лихо звоювати» (пісня). 17. Новго-
родський посадник, на замовлення 
якого було написане Євангеліє, що є 
однією з найдавніших руських книг, 
які дійшли до нашого часу. 19. Пра-
витель у Стародавньому Єгипті. 20. 
Гармонійне поєднання кількох звуків 
одночасно. 21. Вид податку. 22. Яс-
новидець у Стародавньому Римі. 24. 
«Кажуть, бачиш, що все то те таки й 
було ..., що вони тілько наймали та-
тарам на пашу та полякам...» (Тарас 
Шевченко).

Кросворд №66 
від 14—15 червня

з 24 до 30 червня
 Овен (21.03—20.04). Нарештi ви зустрі-
нете ту людину, заради якої без найменших ва-
гань підете на край світу. Нова любов накриє 
вас iз небаченою силою.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
 Телець (21.04—21.05). Умійте поступа-
тися в дрібницях, ваше взаємне почуття від 
цього тільки виграє. Якщо ж ви не зацікавленi 
в подальших відносинах, то немає сенсу їх про-
довжувати.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. 
 Близнюки (22.05—21.06). Пам’ятайте, 
те що ви вкладете в себе і свої проекти, зараз, 
можливо, і не дасть великих прибуткiв, але 
стане міцним фундаментом для вашого май-
бутнього. 
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
 Рак (22.06—23.07). Попереду новi 
знайомства. Стосунки пройдуть перевірку на 
міцність, є ймовірність, що почнеться новий 
етап в особистому житті.
 Дні: спр. — 30; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Ви помінялися в 
усьому. Ваші погляди, підходи і навіть та-
ланти знайдуть новий відгук і почнуть роз-
виватися в дуже швидкому темпі.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
 Діва (24.08—23.09). На тлі вашої уда-
чі з’являться підводні камені, які недобро-
зичливці спритно розкидатимуть. Так було 
завжди, як тільки людина сягає невеликих 
висот.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Терези (24.09—23.10). Вас чекають 
змiни в особистому житті, у ваші стосунки 
прийде пристрасть. Головне, не давайте об-
разі вийти на перший план і оселитися у ва-
ших стосунках.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
 Скорпіон (24.10—22.11). Шквал емо-
цій, море романтичних зізнань, нові знайомс-
тва закрутять представникiв цього знака. Щоб 
усе склалося вдало, вам варто бути відкрити-
ми і вчитися говорити правду.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви не 
приховуватимете свої справжні наміри, то 
стосунки вийдуть на новий рівень, коли все 
прозоро та відкрито. Довіра — це те, на чому 
будуються будь-які відносини.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
 Козеріг (22.12—20.01). Ви вiдчули 
брак коштiв, можливі також невеликі фінан-
сові втрати. Доведеться економити і повніс-
тю продумати свій бюджет.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Водолій (21.01—19.02). Вас чекають 
зміни в особистому життi та на роботi. Для 
досягнення цілей доведеться неабияк попра-
цювати. Головне, тримати емоції під контро-
лем.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
 Риби (20.02—20.03). Ваш шлях до вер-
шин проходитиме падіння і злети, але тільки 
завзятість і ясний розум допоможуть вибра-
тися з неприємних ситуацій. Також учіться бу-
дувати довгострокові плани.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26. ■

Дара ГАВАРРА

 Як кажуть, яблуко від яблуні... Але чомусь ми 
звикли сприймати цю приказку саме в негативній ко-
нотації. А насправді ж бувають дуже позитивні при-
клади: скажімо, сімейних династій, коли діти оби-
рають шлях батьків і продовжують хороші традиції. 
Так, старша донька незрівнянної (і талантом, але ще 
більше красою) італійської акторки Моніки Белуччі  
та французького кіноактора Венсана Касселя — Діва 
Кассель — вирішила почати свій творчий шлях спочат-
ку з подіуму. Нещодавно вона знялася у фотосесії для 
рекламної кампанії бренду Dolce&Gabbana. 14-річна 
дівчина на італійських вуличках позувала у цнотливо-
білосніжній мереживній сукні, вражаючи своєю вро-
дою, що явно передалася їй від мами, на яку вона ди-
вовижно схожа, та розкішним пишним волоссям.
 А днями Діву Кассель можна було побачити на по-
казі чоловічої колекції від Будинку Dolce&Gabbana, 
куди дівчина прийшла сама — без супроводу мами 
чи когось із друзів. Папараці зазнімкували юнку в 
стильному образі: чорні вузькі брюки та короткий 
атласний піджак доповнював звабливий червоний гі-
пюровий топ. Занадто сміливий образ, як для підліт-

ка, але ж півден-
ні красуні дорос-
лішають рано. 
Діва Кассель та-
кож виглядає 
трохи старшою 
за свій вік: чи то 
розлучення батьків 
(яке відбулося в 2013 
р. після довгих і щасли-
вих років подружнього 
життя Моніки та Венса-
на) посприяло ранньому 
дорослішанню, чи так 
природа розпорядила-
ся, проте дівчина цілком 
може скласти конкурен-
цію професійним моде-
лям, яким уже зараз варто 
остерігатись такої підрос-
таючої зміни. ■

СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ

Донька Моніки Белуччі 
вийшла на подіум
І своєю красою може затьмарити маму

■

Діва Кассель.❙

22—23 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi близько 20, удень +31...+33. Пiсля-
завтра температура вночi близько 20, удень +31...+33.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Вiнниця: повсюди короткочасний дощ. Уночi +18...+20, удень 
близько 30. Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень близь-
ко 30.

20 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 24-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 26.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями значний дощ. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +25...+27.

Українець ціною власного життя врятував грузинсько-
го солдата. Через багато років його родина розшукає 
родичів рятівника
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