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Країни, яких 

обурило 

повернення Росії 

до ПАРЄ, готують 

спільну резолюцію 

з цього приводу

Українці тріумфально 

виступили на ІІ Європейських 

іграх у Мінську
стор. 15»стор. 6» стор.5»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Агроеміграція: втрати чи 
переформатування?

Семеро сміливих

стор. 4»

На ентузіазмі 
«золото» 

здобудеш...Основна причина втрати 

трудових ресурсів України 

— дисбаланс в оплаті праці 

високо- і низькокваліфікованих 

працівників

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,177 грн 

1 € = 29,764 грн

1 рос. руб. = 0,415грн

Назад, в УРСР
Спробу повернути столичним проспектам Бандери і Шухевича старі радянські назви 
оскаржать в апеляційному суді або перейменують їх по-новому



ВІВТОРОК, 2 ЛИПНЯ 20192 ІнФорУМ
«У Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. І це 
зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ. Ніякої зради немає. 
Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш 
невеликий реальний успіх». 

Володимир Зеленський
президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОЦЕСИ

Поступки 
і наступ
Відхід наших військових відбувся 
під наглядом миротворців, які досі 
не підтвердили адекватні 
дії окупантів
Наталя ТАТАРЧУК

 У Станиці Луганській, як відомо, відбулося 
відведення українських підрозділів. Наші війсь-
кові відійшли з однієї з позицій, що розташовува-
лась перед КПВВ «Станиця Луганська». Все від-
бувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі 
були по обидві сторони. Крім того, за відведенням 
військ спостерігав особисто командувач Об’єднаних 
сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За 
його словами, це перший етап відводу сторін від 
околиць Станиці Луганської. За знаком сигналь-
них ракет із нашої сторони та сторони бойовиків, 
наші військові залишили визначені ОБСЄ позиції. 
Противник також повідомив про відведення своїх 
військ. Проте звіту представників наглядової місії 
ОБСЄ щодо останнього на момент підготовки цьо-
го матеріалу так і не оприлюднено. 
 Розведення сил і засобів на ділянці №1 прово-
дили впродовж трьох діб, з 26 по 28 червня. Ще 
одна доба давалася на здійснення офіційної заяви 
про розведення сил і засобів та додаткова доба — на 
інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов’язань 
щодо розведення і оголошення результатів розве-
дення сторін. Слід додати, що практичне виконан-
ня вимог Мінського процесу щодо заходів розве-
дення сторін на зазначеній ділянці №1 «Станиця 
Луганська» планували здійснити ще 2016 року.
 Військові неоднозначно оцінюють цю подію. З 
одного боку, поки нема точної інформації про міс-
ця, визначені для відведення військових підроз-
ділів, складно говорити про тактичні переваги 
якоїсь зі сторін. З іншого боку — однозначно зро-
зуміло, що противник активно використовує факт 
відведення військ для своїх інформаційно-психо-
логічних операцій, спрямованих на зниження бойо-
вого духу особового складу Збройних сил. Чим, у 
принципі, і пояснюється величезна кількість ду-
мок та версій різного гатунку, якими повняться 
ЗМІ та соцмережi. Задача противника — посіяти 
сумніви щодо правильності дій українського ко-
мандування. ■

ДО РЕЧІ

 Прикордонники зі складу Об’єднаних сил разом iз 
бійцями Національної гвардії виявили місце зберіган-
ня боєприпасів у районі автомобільної дороги «Бахмут — 
Горлівка», за 15 кілометрів від контрольного пункту в’їзду-
виїзду «Майорське». Це сховок iз боєприпасами — 20 
пострілів до гранатомета РПГ-7. Небезпечну знахідку ви-
лучено та передано компетентним органам. Відомості про 
виявлення ознак кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речови-
нами», внесено до ЄРДР. Співробітники СБУ, залучені до 
операції Об’єднаних сил, викрили також у Донецькій облас-
ті антиукраїнського інтернет-агітатора. Мешканець Маріу-
поля розміщував на персональних сторінках заборонених 
російських соціальних мереж матеріали із закликами до 
зміни меж території та дер жавного кордону України, інс-
пірування протестних настроїв, популяризував терористич-
ні організації «Д/ЛНР». Агітатор нав’язував користувачам 
соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, мані-
пулював суспільною думкою, насамперед напередодні ви-
борів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ 
кандидатів. Правоохоронці задокументували, що матеріа-
ли, які розповсюджував поборник «руского мiра», спрямо-
вані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через 
поширення дезінформації про переговорний процес iз вре-
гулювання ситуації на Донбасі, провокування до протест-
них дій. За місцем мешкання агітатора співробітники СБУ 
виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термі-
нали та сім-картки, що підтверджують його протиправну 
діяльність. У межах відкритого кримінального проваджен-
ня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу Ук-
раїни. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідаль-
ності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Активність бойових дій не спадає. Це 
на мирній підконтрольній Україні те-
риторії насолоджувалися вихідними 
та святковими днями. А на лінії фрон-
ту було гаряче. Кількість обстрілів не 
зменшується, а наростає. У тому числі 
— і з забороненої Мінськими домов-
леностями артилерійських систем та 
мінометів великих калібрів. Бойовики 
цими днями також гатили по наших 
захисниках iз гранатометів різних 
систем, озброєння БМП, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької зброї 
біля Лебединського, Широкиного, 
Опитного, Авдіївки, Пісок, Талаківки, 
Троїцького, Новотроїцького, Водяного, 
Красногорівки, Верхньо торецького, 
Луганського, Новолуганського та Но-
вотошківського.
У районі відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Схід» під во-
рожий вогонь уночі та вранці потрап-
ляли позиції підрозділів Об’єднаних 
сил поблизу населених пунктів Граніт-
не, Опитне, Піски, Водяне, Авдіївка, 
Верхньоторецьке, Красногорівка, Та-
лаківка, Новоселівка Друга, Кам’янка, 
Павлопіль, Широкине, Лебединське.
У районі відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Північ» 
українських захисників обстрілюва-
ли поблизу Луганського, Майорська, 
Новолуганського, Зайцевого, Заліз-
ного. У підсумку ворожих обстрілів 
один український військовослужбо-
вець отримав поранення, ще один 
— бойову травму. На кожен обстріл 
противник дістав адекватну відповідь 
з озброєння, що не суперечить Мінсь-
ким домовленостям. Упродовж доби 
втрат серед українських військово-
службовців немає.

Поранених найманців не лікують?..
 За даними розвідки, 29 червня 
двох окупантів знищено та одного по-
ранено. У медіа-ресурсах противника 
пройшла цифра з посилянням на так 
званого «омбудсмана ДНР», що з січня 
цього року тільки на Донецькому на-
прямку агресори втратили вбитими 91 
свого військовослужбовця, ще 77 було 
поранено. Можна передбачити, що на 
Луганському напрямку втрати оку-
пантів аналогічні. Але ця цифра тро-
хи дивує. При позиційній артилерій-
ській війні поранених, як правило, в 
рази більше за кількість убитих. При 
такій оприлюдненій статистиці можна 

зробити висновок, що або противник 
навмисно занижує кількість поране-
них, або з медичним забезпеченням у 
них настільки погано, що поранених 
просто не здатні рятувати.
 За даними розвідки, 30 червня од-
ного окупанта було знищено та ще од-
ного поранено.

Опір патріотів
 Бальзамом на рани — повідомлен-
ня про дії руху опору на окупованій те-
риторії. На День Конституції в окупо-
ваному Донецьку рано-вранцi зазву-
чав Гімн України і вивісили синьо-
жовтий прапор.
 У мережі з’явилося відео, в якому 
видно, що стяг було розміщено на дов-
гобуді по вулиці Артема, що навпроти 
православного Свято-Преображенсь-
кого собору. Власне, той, хто вів зйом-
ку, перебував поряд iз храмом і непо-
далік розташованої там статуї Архан-
гела Михаїла. Для підтвердження 
дати зйомки оператор показав пропа-
гандистське друковане видання «Но-
воросія» з датою «27 июня 2019 года» 
на першій шпальті.
 А в окупованому Дебальцевому на 
опорі мосту з’явився малюнок держав-
ного прапора. Життя триває, точиться 
війна…

Посіпаки Росії б’ють по живому
 Однозначно вже можна стверджу-
вати, що війна на Донбасі перейшла на 
інший рівень. Насамперед різко збіль-
шилося число обстрілів, у тому числі зі 
зброї, забороненої Мінськими домов-
леностями. При цьому змінився і їхній 
«формат». Якщо був період, коли стрі-
ляли не стільки на ураження, скіль-
ки для «нажахати». То тепер метою є 
саме ураження живої сили.
 Збройні формування Російської 
Федерації та їхні посіпаки продовжу-
ють також нищити житлові будинки 
мирного населення, інфраструкту-
ру, порушуючи всі норми міжнарод-
ного гуманітарного права. Українсь-
ка сторона СЦКК повідомила, напри-
клад, що 26 червня близько 5-ї ранку 
обстріляли житловий сектор населе-
ного пункту Авдіївка, застосувавши 
міномети калібру 120 мм. За поперед-
ньою інформацією, вогонь вівся з на-
прямку Мінерального. Відомо, що в 
результаті ворожого обстрілу на вули-
ці Лісова пошкоджено два житлові бу-
динки, зокрема дах, вікна, стіни. На 
щастя, ніхто з цивільного населення 

не постраждав.
 Тим часом на тимчасово непідкон-
трольній урядові України території 
зафіксовано нові факти порушення 
розміщення військової техніки та оз-
броєння збройних формувань РФ, про 
це йдеться у звіті спільної моніторин-
гової місії ОБСЄ. Станом на 25 червня 
ними зафіксовано 59 одиниць техніки, 
які розміщені з порушенням ліній від-
ведення. Неподалік вiд селища Мирне, 
що на Луганщині, виявлено 3 реактив-
ні системи залпового вогню, поблизу 
Сентянівки безпілотник (БПЛА) СММ 
виявив 2 міномети 2Б11. На Лугансь-
кому напрямку, неподалік від міста 
Кадіївка, БПЛА СММ зафіксував 2 
буксирувані гаубиці Д-30 калібру 122 
мм. Поблизу Бугаївки зафіксовано 12 
буксируваних гаубиць Д-30, 6 проти-
танкових гармат МТ-12 «Рапіра» 100 
мм і 13 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоз-
дика» калібру 122 мм. На Донецькому 
напрямку представники Місії зафіксу-
вали 7 самохідних гау биць поруч із на-
селеним пунктом Староласпа. Окрім 
того, помічено 10 танків і 4 самохідні 
гаубиці 2С1 західніше від Зернового. 
Зауважимо, що населений пункт Зер-
нове розташований у районі, в якому, 
відповідно до пункту 5 Меморандуму 
від 19 вересня 2014 року, розміщення 
важкого озброєння та військової тех-
ніки заборонено.

Відсіч воїнів — обеззброїти агресора
 Бійці полку «Азов» минулого 
тижня в районі Світлодарської дуги 
знищили російський комплекс роз-
відки і коригування «ЗООПАРК-1». 
Цей комплекс є контрбатарейним су-
часним радаром, який виробляється 
в Російській Федерації і постачаєть-
ся винятково з території цієї держа-
ви. Комплекс рідкісний — навіть у са-
мій Росії на озброєнні таких обмаль. 
Найголовніше те, що він дозволяє ко-
ригувати артилерію 122 мм та 152 мм 
в межах 20-30 км залежно від рельє-
фу місцевості за будь-яких погодних 
умов без використання БПЛА і за-
вдавати досить точних уражень. За 
словами азовців, після виявлення 
«ЗООПАРКу-1» засобами полку в 
небо був піднятий азовський БПЛА, 
який підтвердив його роботу з околи-
ць нині окупованого населеного пун-
кту Горлівка. Було зафіксовано, що 
антена комплексу перебуває у бойо-
вому положенні, тому «Азов» завдав 
«ЗООПАРКу-1» попереднього вогне-
вого ураження.
 За даними бійців полку, 
«ЗООПАРК-1» у бойовому положенні 
(з розгорнутою антеною під час кори-
гування) за весь час АТО/ООС був виз-
начений вперше. Вперше саме силами 
«Азову» отримано документальні під-
твердження, фотографії та відео його 
роботи. ■

Інф. «УМ»

 Не виключають, що трава спалахнула внаслідок диверсії. Про 
це повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.
 «Сильнее полум’я та їдкий дим підбирались до позицій наших 
захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати 
нерозірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто 
почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ», — підкреслили у 
штабі.
 Зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. 
Мешканці села Бердянське вранці також почали гасити пожежу, 
яка загрожувала їхнім будинкам та посівам. «Боролися з вогнем 
власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, ло-
патами. Невідомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний під-
пал. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8—10 годин», — 
розповів військовослужбовець із позивним «Сержант».
 «Повигоряли трава, посадки, щоб загасити таку велику поже-
жу, військовим та рятувальникам ДСНС знадобилося більше вось-
ми годин», — заявив керівник військово-цивільної адміністрації 
сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

НА ФРОНТІ

Прапор спротиву
В окупації відзначили День Конституції України

■

ЇХНІЙ ПОЧЕРК

Траву підпалили диверсанти?

■

Бійці ООС загасили 
масштабну пожежу в 
Приазов’ї, що накрила 
позиції українських 
військових

Фото штабу ООС.❙

/



Софія РОЗУМЕНКО

 Українське студентство неоднора-
зово доводило, що є серйозною рушій-
ною силою. Вкотре в цьому можна 
було днями переконатися: під стіна-
ми Міністерства освіти і науки відбу-
лася акція протесту проти призначен-
ня ректором Національного технічно-
го університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського» Михайла Згуровського.  
 Наразі Згуровський — в.о. ректо-
ра, заявили активісти, адже контракт 
у нього закінчився, але Міносвіти не 
хоче його звільняти. Нагадаємо, що 
5 червня відбулися вибори на посаду 
ректора КПІ й 80,26% учасників го-
лосування віддали голоси за Михайла 
Згуровського.
 «Зараз Міносвіти є об’єктом, а не 
суб’єктом приймання рішень, — гово-
рить співзасновник ГО STUDWATCH 
Олексій Ярильченко,— вони чекають, 
що хтось прийде й вирішить їхні проб-
леми — подасть звернення до право-
охоронних органів і після того, як рек-
тора покарають, у міністерстві ска-
жуть: «Добре, тепер ми будемо роз-
биратися й дивитися, що ж робити 
далі».
 Але ж міністерство має бути тією 
структурою, яка здатна викорінювати 
ректорів-феодалів. І, ми, за великим 
рахунком, зараз бунтуємо не стільки 
проти Згуровського, скільки проти та-
кої системи: системи освіти, де посада 
ректора — це спосіб неконтрольованої 
наживи. В Україні, на жаль, набагато 
престижніше стати не, скажімо, мініс-
тром освіти чи якимось високим держ-
службовцем, а ректором ЗВО, й багато 
років сидячи на посаді — грабувати. 
Університети, які очолюють такі рек-
тори, зруйновані вщент і їхні керівни-
ки продовжують розвалювати освіту. 
Тому ми й виходимо на протести, щоб 
такі акценти в цій царині змінилися! 
Ми хочемо, щоб, врешті-решт, мініс-
терство призначило перевірку діяль-
ності КПІ, зокрема перевірили декла-
рації ректора, порушення ним умов 
контракту. Ми зареєстрували звернен-
ня до Міносвіти, де сказано, що на час 
перевірки Згуровського мають відсто-
ронити від виконання обов’язків рек-
тора».
 Інший протестувальник, профе-
сор Сергій Досенко, який багато років 
працює в КПІ за сумісництвом і зай-
мається антиплагіатною діяльніс-

тю, зазначив, що за останні декіль-
ка років міністерство підтвердило, 
що воно зацікавлене в збереженні си-
туації, яка призводить до занепаду і 
науки, і освіти в Україні. «Згуровсь-
кий є членом атестаційної комісії за 
якою чимало злочинів саме через під-
тримку плагіату, — емоційно сказав 
пан Досенко, — і в цю комісію вхо-
дить зграя псевдонауковців, які під-
тримують інших псевдонауковців і 
все це прикривається нібито зако-
ном. А крім того, в багатьох дисерта-
ціях — відверта псевдонаука, і рек-
тор Згуровський підтримує такі нау-
кові «досягнення».
 До протестувальників вийшли 
представники Міносвіти, зокрема й 
перший заступник міністра Павло 
Хобзей, який запросив як мітингу-
вальників, так і журналістів у будів-
лю на «круглий стіл».
 Після перемовин один із випус-
кників КПІ заявив, що в міністерс-
тві сказали, що діють у рамках чин-
ного законодавства, хоча це фактич-
но є бездіяльність: законодавство не 

зобов’язує проводити перевірку уні-
верситету — вони й не проводять. Те 
саме відбувається й стосовно контрак-
ту ректора Згуровського та недостовір-
ної інформації його декларування 
(Нац агенство запобігання корупції). 
«Я не знаю жодного випадку, — ска-
зав активіст, — коли б Міністерство за 
виявлення фактів порушення законів 
відсторонило від виконання обов’язків 
того чи іншого ректора чи хоча б випи-
сало йому догану.
 Загалом по Україні основних уні-
верситетів (без державних філій) — 
160. І лише по КПІ ми «накопали» по-
рушень на мільйони. А на решту уні-
верситетів можна цю картину екстра-
полювати, аби зрозуміти, які оборудки 
там крутяться. Наприклад, аудиторії 
в КПІ використовуються   компаніями 
Згуровського».
 Для об’єктивності зазначимо, що 
на мітингу були й, як вони предста-
вилися, студенти КПІ з плакатами 
на підтримку Згуровського, якими, 
щоправда, керували... представники 
профкому цього закладу. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Біда у черкаській родині 
Севруків. Тяжко захворіла 
їхня 17-річна донька Оля. 
Але, кажуть лікарі, є надія на 
одужання. Тільки, аби спра-
витися з важкою недугою, не-
обхідна фінансова допомога.
 Про це у відчаї написала 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» мама Олі — Ірина Мико-
лаївна.
 «Допоможіть врятува-
ти мою доньку Олю Севрук! 
Звертаюся до всіх небайду-
жих людей, благаю про допо-
могу! Моїй 17-рiчній доньці 
Олі терміново необхідна опе-
рація за кордоном. Страшний 
діагноз підтверджено: ковер-
нома. Судинна пухлина голов-
ного мозку, з крововиливом у 
стовбур мозку», — зазначає 
мама дівчини.
 За її словами, її донька 
потребує дороговартісного лі-
кування за кордоном, а саме 
в Universitatsklinikum Halle 

(Saalle) (м. Галле (Халле) Ні-
меччина), де готові взяти на 
операцію, вартість якої стано-
вить 22 тисячі 155,39 євро.
 «За прогнозами лікарів 
цієї клініки, є шанси на оду-
жання та щасливе життя моєї 
доні. Прошу вас не бути бай-
дужими до нашого горя та до-
лучитися до спільного збору 
коштів. Самотужки зібрати 
суму в повному обсязі не маю 
змоги, оскільки сама вихо-
вую двох дітей, тож для мене 
це занадто велика сума», — 
наголошує Ірина Миколаїв-
на.
 І додає, що кожна грив-

ня дасть можливість зробити 
ще один вагомий крок до оду-
жання Олі та врятує їй жит-
тя.
 «Буду щиро вдячна всім 
добрим людям, які відгук-
нуться і допоможуть нам», — 
підсумовує мама дівчини Іри-
на Миколаївна. ■
 
Реквізити для допомоги (фі-
зичні особи):
Картка ПриватБанку на 
Севрук Ірину (мати Ольги 
Севрук):
5168 7427 2570 7560
Реквізити для допомоги (юри-
дичні особи):

Одержувач — СЕВРУК І. М.
Рахунок 29244825509100
Банк одержувача — АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УК-
РАЇНА
ЄДРПОУ одержувача : 
14360570
ЄДРПОУ банку : 14360570
МФО банку—305299
Призначення платежу — 5168 
7427 2570 7560, СЕВРУК 
ІРИНА МИКОЛАЇВНА, ІПН: 
2912706282
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Шабаш 
будівельного 
лобі
Винищувачі міських 
зелених зон 
реваншували в адмінсуді
Оксана CОВА

 Шостий апеляційний адміністра-
тивний суд визнав недійсними де-
ржавні будівельні норми (ДБН) «Пла-
нування і забудова територій», ми-
нулорічне прийняття яких допомог-
ло запровадити обмеження щільності 
та висотності забудови в українсь-
ких містах, забудови у зелених зонах 
тощо. Попереднє рішення у справі за 
адміністративним позовом приват-
ного акціонерного товариства «Фір-
ма «Хмельницькбуд» до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарс-
тва України, за участю третіх осіб — 
Державного підприємства «Украрх-
будінформ» та ДП «Український де-
ржавний науково-дослідний інститут 
проектування міст «Дніпромісто» ім. 
Ю. М. Білоконя», дозволило мешкан-
цям міст, роздертих будівельною ма-
фією на найдрібніші шматочки під за-
будову висотками «стінка до стінки», 
майже рік не охороняти від варварів 
зелені ділянки під власними вікнами. 
Тепер спокійно спати ночами знову не 
зможе жоден міський будинок, поряд 
з яким ще збереглися невеличкі пар-
кові зони чи дитячі майданчики. 
 Своїм рішенням апеляційний 
суд скасував рішення Окружного ад-
міністративного суду міста Києва від 
13 грудня 2018 року та задовольнив ад-
міністративний позов приватного ак-
ціонерного товариства «Фірма «Хмель-
ницькбуд». Наказ Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 23 квітня 2018 року № 
100 «Про затвердження ДБН Б. 2.2-
12:2018 «Планування і забудова тери-
торій» суд визнав протиправним та не-
чинним. «Постанова набирає законної 
сили з дати її прийняття та може бути 
оскаржена шляхом подачі касацій-
ної скарги безпосередньо до Верховно-
го Суду протягом тридцяти днів із дня 
складення повного судового рішення», 
— йдеться у судовому рішенні.
 Державні будівельні норми Б. 2.2-
12:2018 «Планування і забудова те-
риторій», що їх минулого року спіль-
ними зусиллями відповідальних фах-
івців і громадських активістів вдало-
ся відвоювати у лобістів безжального 
і нещадного забудовування багатопо-
верхівками всього і вся, містять понад 
50 змін, спрямованих на припинення 
хаотичної забудови українських міст. 
Ними, зокрема, вводяться:
 • обмеження висотності забудо-
ви у містах — нове поняття «блакит-
ні лінії»;
 • обмеження забудови у зелених 
зонах — нове поняття «зелені лінії», 
які визначають межі ландшафтних та 
рекреаційних територій, на яких забо-
ронено будівництво;
 • обмеження щільності забудови, 
яке забороняє її підвищення у декіль-
ка разів;
 • обов’язкове будівництво дитя-
чих садків і шкіл у житловій забудові, 
збільшення майданчиків для відпо-
чинку та спорту;
 • обов’язкове забезпечення 
безбар’єрного доступу.
 Рішення Шостого апеляційного ад-
міністративного суду всі ці досягнен-
ня екологів, соціально відповідальних 
архітекторів та інших адептів здоро-
вого глузду нівелює. ■

■

SOS

Надія на порятунок
Мама 17-річної Олі Севрук благає 
допомогти врятувати її донечку

■

До мітингувальників вийшов перший заступник міністра освіти й науки Павло Хобзей.❙

ПРОТЕСТ

Антиректорський бунт
Біля Міносвіти протестували проти призначення Згуровського очільником КПІ

■

//
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Інф. «УМ»

 Глава офісу президента Украї-
ни Андрій Богдан заявив, що війну 
на Донбасі можна зупинити, якщо 
зробити там російську регіональною 
мовою. Подібна риторика команди 
Володимира Зеленського свідчить 
про те, що до влади в країні прийш-
ла оновлена версія Партії регіонів.
 Таку думку озвучив українсь-
кий журналіст Віталій Портников 
на своєму Telegram-каналі. Він та-
кож наголосив, що викладена пози-
ція влади повністю спотворює суть 
конфлікту на сході України. Адже 
єдиною його причиною є російська 
військова агресія.
 «Це твердження точно повто-
рює тези російської пропаганди, 
яка стверджує, що «повстання» на 
Донбасі розпочалося через страж-
дання з приводу мови. Але це — 
брехня. На Донбасі не було ніякого 
пов стання, а було вторгнення росій-
ських диверсантів, а потім і регу-
лярних військ і зрада місцевих чи-
новників та  силовиків. Ось що там 
було. Ось чому на звільнених тери-
торіях Донбасу ніхто не говорить, 

що його утискають щодо мови», — 
зазначив Портников.
 Журналіст нагадав, що жителі 
Донбасу — такі самі русифіковані 
українці, як і багато інших жителів 
східних і південних областей краї-
ни. І завдання держави — поверну-
ти людям рідну мову, а не сприяти 
збереженню позицій імперії за до-
помогою власних законів.
 «Я вже й не знаю, що повин-
ні ще сказати і зробити чиновни-
ки Зеленського, щоб українці зро-
зуміли: нова влада — це стара вла-
да. Модернізована версія Партії ре-
гіонів, чиї наміри і дії призведуть 
до такої самої кризи і краху, як і дії 
їхніх попередників», — упевнений 
журналіст.
 Як повідомляло iнтернет-видан-
ня «Обозрєватєль», раніше Портни-
ков уже помічав схожість між Зе-
ленським та Януковичем. Він за-
значив, що рішення суду про по-
вернення київським проспектам 
радянських назв — не просто де-
монстрація реваншистських на-
строїв у судовій системі, а доказ 
того, що вона стане знаряддям ха-
осу. ■

6% уперед, усі інші — позаду
 22 політичні партії братимуть участь 
у парламентських виборах. Саме стільки 
ЦВК зареєструвала політичних сил, які 
балотуватимуться до Верховної Ради. Ще 
минулого тижня у списку була 21 партiя, 
проте на вихідних ЦВК, за розпоряджен-
ням Верховного Суду, зареєструвала і 
партію експрезидента Грузії Міхеїла Са-
акашвілі. 
 Загалом же в Україні офіційно зареєс-
тровано 352 політичні партії. Таким чи-
ном, на вибори вирішили піти лише 6% 
від загальної кількості. Чим займаються 
всі інші політичні сили і яка мета їх іс-
нування — питання залишається відкри-
тим. Уже за три тижні країна обирати-
ме новий парламент дев’ятого скликан-
ня. Оскільки депутати поки не прийняли 
новий виборчий кодекс, то обиратимемо 
депутатів за старою — змішаною систе-
мою — 50% парламентаріїв за партійни-
ми списками, а ще 50% — за «мажоритар-
кою». Хто ж має реальні шанси потрапи-
ти до Верховної Ради?

«Слуга народу» і рейтинг президента
 Політична сила, яка, за рейтингами 
соціологів, може отримати більшість у 
парламенті — це «Слуга народу». За ос-
танніми дослідженнями, рейтинг полі-
тичної сили коливається у межах 45 — 
48% підтримки виборців. І, до речі, за-
звичай в Україні після президентських 
виборів  політична сила глави держа-
ви має всі шанси отримати більшість у 
Верховній Раді. Так було за президент-
ства Кучми, Ющенка, Януковича та По-
рошенка і, очевидно, буде і за Зеленсь-
кого. 
 У партії не приховують, що хотіли 
б мати однопартійну більшість. Але в 
разі  якщо її сформувати не вдасться, 
готові будуть домовлятися з тими, хто 
поділяє їхні погляди. За словами пред-
ставника президента у парламенті Рус-
лана Стефанчука, «Слуга народу» може 
співпрацювати з «Голосом» Святослава 
Вакарчука та «Батьківщиною» Юлії Ти-
мошенко. Як зауважує політичний екс-
перт Олександр Маковей, упродовж ос-
таннього тижня рейтинг «Слуги наро-
ду» впав майже на 2,5%, а до виборів за-
лишається ще три тижні. «21 день для 
політичної боротьби — це більш ніж до-
статньо. Тобто рейтинги партій можуть 
як зростати, так і падати. На це впли-
вають дії, заяви, рішення політиків. 
Минулого тижня ми могли спостеріга-
ти за досить млявою реакцією президен-
та на рішення щодо повернення Росії 
до ПАРЄ, а також доволi емоційний 
брифінг, де Зеленський публічно присо-
ромив міністра закордонних справ Пав-
ла Клімкіна. Така поведінка глави де-
ржави не може бути похвальною. Тому 
це яскравий приклад того, що ж насправ-
ді впливає на рейтинги», — зазначив ек-
сперт у коментарі «УМ». 
 Не варто забувати і про те, що 50% 
парламенту — це депутати-мажоритар-
ники. Тому якщо соціологи прогнозують 
партії більшість за партійними списка-
ми, то з «мажоритаркою» все набагато 
складніше. Адже відсутність партійної 
мережі в регіонах може підкосити за-
гальну кількість місць у парламенті для 
«Слуги народу».

Уже як 20 років «За життя» 
 Друге місце за кількістю місць у пар-
ламенті може посісти політична сила, яка 
цього року відсвяткувала своє 20-річчя. 
Партія, у складі якої колишні регіонали 
та опоблоківці — «Опозиційна платфор-
ма — За життя». У 1999 році вона отри-
мала назву «Всеукраїнське об’єднання 

«Центр». Згодом її перейменували, і в 
2014 році крило партії «За життя» увійш-
ло до складу «Опозиційного блоку». «Опо-
зиційний блок» набрав майже 9,5% під-
тримки виборців і отримав 20 місць у пар-
ламенті. Поки ж соціологи прогнозують 
підтримку «опозиціонерам» у межах 11-
12%, проте це без «мажоритарки». А як 
відомо, значний відсоток мажоритарних 
округів, особливо на сході та півдні, де й 
локалізується електорат «опозиціонерів», 
голосує за політика, «який і майданчик 
відремонтує, і гречкою нагодує». На дум-
ку політога Вікторії Вішко, шанси отри-
мати значну підтримку на «мажоритар-
ці» в «опозціонерів» досить-таки високi: 
«Оскільки сам «Опозиційний блок» роз-
коловся на два крила, у партії «За життя» 
зараз значно більше шансів завести своїх 
мажоритарників, аніж у партії Вілкула, 
Новинського та Мураєва. До того ж, зва-
жаючи на медіа-ресурс та купівлю теле-
каналів партнерами Віктора Медведчука, 
їхнi рейтинги й надалі зростатимуть», — 
зазначила експертка. Про те, з ким опо-
зиціонери готові говорити і домовляти-
ся, поки не афішують, однак, зважаючи 
на їхнi обіцянки та програму, партія і на-
далі  тісно співпрацюватиме з Росією. 

Президентська «Європейська 
солідарність» 
 Потрапити до парламенту може і пар-
тія п’ятого президента Петра Порошен-
ка. Цього тижня соціологи зафіксували 
зростання рейтингу цієї політичної сили. 
Проте отримати підтримку як 2014 року, 
коли БПП мала найбільшу кількість міс-
ць у парламенті, очевидно ж, не вдасть-
ся. Партiя провела нещодавно ребрен-
динг і отримала нову назву «Європейсь-
ка солідарність», таким чином наголо-
шуючи на своїй проєвропейській позиції. 
Партія була заснована у 2000 році і тоді 
ще називалася «Солідарність». На ми-
нулих парламентських виборах БПП 
об’єднався з партією «УДАР» Віталія 
Кличка і посів друге місце з підтрим-
кою майже в 22% голосів, отримавши 
136 місць у ВР. Проте варто також нага-
дати, що за партійними списками «Блок 
Петра Порошенка» обігнав «Народний 
фронт», який посів перше місце саме за 
вибором партій, але набрав менше по 
мажоритарних округах. 

Вічна «Батьківщина»
 Політична партія Юлії Тимошенко 
«Батьківщина», так само як і партія «За 
життя», святкує цього року своє 20-річ-
чя. І, до речі, це єдина політична сила, 
яка була представлена у більшості скли-
кань Верховної Ради. На минулих вибо-
рах у Раду «Батьківщина» набрала майже 
6% голосів виборців. Цього ж разу Юлія 
Володимирівна має шанс отримати тро-
хи більше своїх представників за списка-
ми, і поки важко спрогнозувати, наскіль-
ки врожайною виявиться для «Батьків-
щини» «мажоритарка».

Співочий «Голос» Вакарчука
 Потрапити до парламенту має пiд-
стави партiя Святослава Вакарчука «Го-
лос». Вчасно зареєструвати нову пар-
тію до дострокових виборів Вакарчук не 
встиг. Тому «Голос» був створений на ос-
нові «Платформи ініціатив». Ще в трав-
ні рейтинг підтримки політичної сили Ва-
карчука був менше одиниці, а вже цього 
тижня соціологи у різних дослідженнях 
прогнозують йому від 6 до 8% підтримки. 
Сам Вакарчук уже вдруге буде пробува-
ти себе в ролі народного депутата. У 2007 
році він пройшов у Раду VI скликання 15-
м номером у списку «Наша Україна – На-
родна самооборона». Проте пробув співак 
у парламенті всього один рік і склав свої 
депутатські повноваження. ■

Іван ЛЕОНОВ

 «Отак прокинешся вранці, а Ок-
ружний суд повернув назву УРСР», 
— це одна з найпопулярніших ре-
акцій українців у соцмережах на 
останні рішення Окружного ад-
міністративного суду Києва. Зокре-
ма, на минулому тижні Окружний 
адмінсуд столиці скасував рішення 
Київради про перейменування Мос-
ковського проспекту на проспект 
Степана Бандери і проспекту гене-
рала Ватутіна — на проспект Рома-
на Шухевича.
 У Єдиному реєстрі судових рі-
шень вказано, що з проханням ска-
сувати рішення про перейменуван-
ня вказаних проспектів позивали-
ся до суду дві громадські органі-
зації — «Єврейська правозахисна 
група» та «Антифашистська пра-
возахисна ліга». Станом на 2017 
рік керівником «Ліги» у Єдиному 
державному реєстрі значилася ко-
лишня депутатка від «Партії ре-
гіонів», нині покійна Ірина Береж-
на. Зараз діяльність цих організа-
цій курирує її матір — Олена Бе-
режна. 
 «Суддя Чудак Олеся Мико-
лаївна, до речі,  що переслідува-
ла майданівців, скасувала рішен-
ня Київради. У позивачів, росій-
ської агентури на чолі з гаспажой 
Бєрєжной, була «нульова правова 
позиція», тому суддя до останньо-
го затягувала винесення чергового 
ганебного рішення», — написав у 
«Фейсбуцi» директор Українських 
студій стратегічних досліджень 
Юрій Сиротюк.
 Тоді як скандально відомий Ок-
ружний адмінсуд міста пізніше по-
яснив своє рішення тим, що про-
спекти Московський та Генерала 
Ватутіна нібито було перейменова-

но на Степана Бандери та Романа 
Шухевича з порушенням процеду-
ри, «а також у зв’язку з відсутніс-
тю належного обґрунтування прий-
няття даних рішень». Мовляв, роз-
гляд справи тривав iз серпня 2016 
року. І суд лише зараз задовольнив 
частково відповідний позов, визнав 
протиправним i скасував відповідні 
перейменування.
 Також зазначається, що суд при 
розгляді цієї справи взяв до уваги 
«значний суспільний інтерес, який 
відображений і в петиціях проти пе-
рейменування, чого не було врахо-
вано КМР під час вчинення дій щодо 
зміни назви проспектів».
 Водночас голова Українського 
інституту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович вважає подіб-
ні судові рішення спробою реваншу 
проросійських сил в Україні.
 «Що таке реванш? Це не лише 
тригери, як iз перейменуванням 
«назад» проспекту генерала Григо-
ренка в Харкові на м’ясника Жу-
кова, чи одномоментне повернен-
ня судом на мапу Києва проспектів 
Московського (Бандери) та Ватуті-
на (Шухевича), — наголосив пан 
В’ятрович у соцмережах. — Це те, 
що лежить в основі цих символіч-
них актів. Постсовковий «русскій 
мір». Він усіма силами втручається 
в наш простір».
  У свою чергу, мер Києва Віталій 
Кличко заявив, що реваншу не буде. 
За його словами, по-перше, наразі 
готується апеляція на рішення Ок-
ружного адмінсуду Києва про перей-
менування двох проспектів на честь 
Бандери та Шухевича.
 «І, по-друге: на наступній сесії 
Київради ми, за процедурою, ще 
раз ухвалимо рішення про відповід-
не перейменування радянських про-
спектів», — заявив Кличко. ■

ПРОГНОЗИ

Хтось втрачає, 
а хтось здобуває
Хто з політичних партій має шанс потрапити до Верховної 
Ради та чи зміниться ситуація за три тижні до виборів?

■НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ...

«Нова влада — стара 
влада»
Журналiст порівняв Зеленського з Януковичем

■

ОТАКОЇ!

Назад, в УРСР
Спробу повернути столичним проспектам Бандери 
і Шухевича старі радянські назви оскаржать в 
апеляційному суді або перейменують їх по-новому

■

Катерина БАЧИНСЬКА
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Чи торгується Путін із Трампом за Україну?
 Сайт jagiellonia.org, посилаючись на аналітичний центр у Вашин-
гтоні American Foreign Policy, повідомив про закулісні перемовини 
Трампа з Путіним на саміті Великої двадцятки в Осаці 29 червня на 
тему України та Венесуели. Москва хоче віддати Вашингтону Венесу-
елу в обмін на Україну. Як повідомляє jagiellonia.org, наприкінці трав-
ня експерт American Foreign Policy Стівен Бланк у статті на сторін-
ках The Hill застеріг, що Кремль намагається переконати Білий дім 
дати йому свободу дій в Україні, натомість Росія не перешкоджати-
ме США у справі повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. 
Сайт jagiellonia.org вказує, що останні події показали можливе за-
цікавлення президента США Дональда Трампа такою угодою. Деякі 
заяви з боку Москви та Вашингтона опосередковано вказують на це: 
нещодавно Путін відмовився продавати ракети С-400 Іранові, зате 
Трамп написав у «Твіттері», що російські радники залишили Венесу-
елу. Стівен Бланк — старший науковий співробітник iз питань Росії 
американської Ради з питань зовнішньої політики — однозначно кри-
тикує таку політику. Він наголошує, що у Венесуелі основну проблему 
становлять сили кубинські, а не російські. «Якщо Україна стане руї-
ною, довіра до США в Європі буде знищена і це не припинить спроб 
Росії зашкодити західним демократіям», — застерігає американсь-
кий аналітик, якого цитує польський сайт jagiellonia.org.

Влада Гонконгу відзначила річницю повернення 
міста до Китаю на тлі протестів 
 Учора уряд Гонконгу відзначив 22-гу річницю повернення цієї 
колишньої британської колонії Китаю. Водночас у місті тривають де-
монстрації критиків Китаю, які стверджують, що Пекін обмежує сво-
боди Гонконгу. Церемонія підняття прапорів пройшла вранці 1 лип-
ня в умовах посиленої безпеки. Поліцейські застосували щити і сльо-
зогінний газ, щоб відтіснити демонстрантів, які заблокували вулиці і 
навіть намагалися взяти штурмом приміщення місцевого парламенту, 
пробивши діру в скляних дверях його будівлі. Гонконзькі урядовці та 
гості церемонії спостерігали за нею зсередини міського центру кон-
ференцій, а не під відкритим небом, як це буває традиційно. Згідно з 
офіційною заявою уряду, глядачів вирішили запросити в приміщен-
ня через погоду — вранці пройшов легкий дощ. Марш удень 1 лип-
ня — це щорічна подія, але цього разу до неї долучилося більше лю-
дей, ніж зазвичай, через гостру реакцію суспільства Гонконгу на ос-
танні дії уряду. Йдеться насамперед про спробу ухвалити закон, який 
дозволив би екстрадиювати до Китаю як мешканців Гонконгу, так й 
іноземців. Очільниця міста Керрі Лам заявила, що протести, в яких 
узяли участь сотні тисяч людей, навчили її, що вона мусить більше 
дослухатися до громадян Гонконгу. Демонстранти вимагають, зок-
рема, і її відставки. Сутички між поліцією і демонстрантами почали-
ся в червні. Двоє людей наклали на себе руки на знак протесту.

Топ-офіцер ГРУ координував напад на Скрипаля 
з лондонського готелю 
 Розслідувальна група Bellingcat заявила про наявність доказів 
того, що напад на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипа-
ля та його доньку Юлію 4 березня 2018 року координував із готелю у 
центрі Лондона високопоставлений співробітник Головного розвіду-
вального управління РФ. Як мовиться в останній доповіді, отримані 
Bellingcat дані телефонних переговорів свідчать, що отруєння коор-
динував офіцер ГРУ Денис Сергєєв. За даними партнера Bellingcat у 
цьому розслідуванні BBC Newsnight, Сергєєв має звання генерал-майо-
ра. У Bellingcat вважають, що звання офіцера свідчить про надзвичай-
ну вагу операції. За даними журналістів, Сергєєв прилетів до Лондона 
під ім’ям Сергія Федотова 2 березня — за два дні до нападу в Солс-
бері. За час перебування у готелі біля станції метро Паддінгтон він 11 
разів говорив із контактною особою у Москві з кодовим ім’ям «Амір». 
Згідно з отриманою інформацією, Сергєєв лише раз залишив готель 
— для короткої поїздки в район «Оксфорд Сьоркл» та набережної 3 
березня. Вважається, що в цей час в тому ж районі перебували вико-
навці нападу «Анатолій Чепіга» та «Олександр Мішкін». В доповіді за-
значається, що якби Сергєєву треба було передати виконавцям остан-
ні настанови або певний предмет — місце між набережною Темзи та 
станцією Ватерлоо цілком підійшло б для цього. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Держави Центрально-Східної 
Європи працюють над спільною ре-
золюцією у справі щодо повернен-
ня Росії права голосу в ПАРЄ, — за-
явив минулої неділі маршал польсь-
кого Сенату Станіслав Карчевський. 
Політик зустрівся з представника-
ми країн, запрошеними до Польщі 
на святкування 450-річчя підписан-
ня Люблінської Унії. Станіслав Кар-
чевський додав, що найближчим 
часом Польща, Литва, Латвія, Ес-
тонія, Україна, Словаччина і Грузія 
обговорять спільні кроки. «Ми на 
цю тему розмовляли вчора. Ми всі 
обурені цією ситуацією. Представ-
ники країн, які приїхали на сьо-
годнішні урочистості, мені говори-
ли, що хочуть підготувати спіль-
ну резолюцію. Але тут, у Любліні, 
під час святкувань, це буде зробити 

дуже важко. Натомість ми обговори-
ли необхідність проведення спільної 
зустрічі якомога швидше», — цитує 
слова Карчевського сайт Польського 
радіо. Держави, котрі проголосува-
ли проти повернення РФ права голо-
су в цій організації, хочуть виступи-
тити спільним фронтом. 
 А тим часом польська делегація 
не братиме участі в засіданні Комі-
тету Парламентської асамблеї Ради 
Європи з питань культури на почат-
ку наступного тижня. Це теж реак-
ція на повернення Росії у лави цієї 
організації.
 Нагадаємо, Люблінська Унія, під-
писана 1 липня 1569 року, об’єднала 
Польське Королівство та Велике 
князівство Литовське в єдину феде-
ративну державу Річ Посполиту. 
 Головні урочистості з нагоди 
ювілею розпочалися святою месою, 
згодом делегації поклали квіти до 

обеліску Люблінської Унії. У люб-
лінському Центрі зустрічі культур 
відбулося засідання Парламентсь-
кої асамблеї Польща—Литва, а та-
кож міжнародна конференція за 
участі закордонних гостей. Дирек-
тор Інформаційного центру поль-
ського Сейму Адам Ґжеґжулка на-
звав урочистості «найважливішою 
подією в парламентській дипломатії 
за останні роки». 
 Чимало істориків називають 
Люблінську Унію першовзірцем Єв-
ропейського Союзу. До цього часу іс-
нують різні оцінки Люблінської 
Унії, але беззаперечно, що в рам-
ках цього федеративного утворення 
вперше було об’єднано землі Право-
бережної України. 
 В Литві також існують різні пог-
ляди на Люблінську Унію, але тепер, 
за умов імперської загрози Росії, іс-
торики та політики констатують, 
що відбувається зближення поля-
ків і литовців у контексті протисто-
яння російському імперіалізму. За-
гроза з боку Росії змінює ставлення 
Литви до Люблінської Унії, конста-
тувала минулої суботи литовська ін-
формагенція BNS. Цьогоріч Литва 
святкує 450-річчя підписання угоди 
разом із Польщею, що, як вказує ви-
дання, сто років тому було неможли-
вим. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент США Дональд 
Трамп і лідер Північної Кореї 
Кім Чен Ин 30 червня зустріли-
ся в демілітаризованій зоні на 
кордоні Північної і Південної 
Корей. Лідери потиснули один 
одному руки, після чого Трамп 
зробив кілька кроків на північ-
нокорейську територію. Він 
став першим чинним президен-
том США, котрий ступив на те-
риторію КНДР. Після ще одно-
го руко стискання Трамп і Кім 
разом повернулися на територію 
Південної Кореї, де до них приєд-
нався південнокорейський пре-
зидент Мун Чже Ін.

 Президент США сказав Кім 
Чен Ину, що він пишається фак-
том перетину демаркаційної 
лінії. «Це для мене честь — зус-
трітися з тобою. Честю для мене 
теж був перетин цієї лінії. Я при-
пускав, що можу це зробити. Хоч 
і не був у цьому впевнений, але 
був до цього готовий. Хочу тобі за 
це подякувати, це було чудово», 
— наголосив Дональд Трамп.
 Це третя зустріч Дональда 
Трампа з Кім Чен Ином. Перший 
саміт лідерів США та Північної Ко-
реї відбувся у червні минулого року 
в Сінгапурі, друга зустріч мала міс-
це в лютому цього року в Ханої.
 Дональд Трамп оцінив ос-
танню зустріч як «дуже вдалу», 

«чудову для світу» і «легендар-
ну». Американський та північ-
нокорейський лідери домовили-
ся відновити процес переговорів 
між обома країнами в робочих 
групах. Дональд Трамп сказав, 
що робочі групи зустрінуться че-
рез два-три тижні й «побачать, 
що можна зробити». Президент 
США наголосив, що для нього 
неважливий темп розмов, голов-
не — «всебічна добра угода». 
Трамп додав, що санкції проти 
Пхеньяна залишаються в силі. 
Двосторонні розмови зайшли в 
глухий кут після фіаско саміту в 
лютому, коли Вашингтон вима-
гав «повного роззброєння» Пів-
нічної Кореї.

 Третя зустріч американсько-
го та північнокорейського лідерів 
виглядала імпровізованою, хоча, 
напевне, їй передували відповід-
ні дипломатичні кроки. Після за-
кінчення саміту «Великої двад-
цятки» в японському місті Осака 
Дональд Трамп відбув із дводен-
ним офіційним візитом до Півден-
ної Кореї. У п’ятницю, 28 червня, 
на своїй сторінці в «Твіттері» він 
несподівано запропонував Кім 

Чен Ину зустрітися в деміліта-
ризованій зоні. Останній пого-
дився за кілька годин до запро-
понованого часу зустрічі. Таким 
чином сталася сенсація з перети-
ном кордону. 
 Після закінчення зустрічі, яка 
тривала годину замість запланова-
них 15 хвилин, Дональд Трамп та 
президент Південної Кореї Мун 
Чже Ін провели главу КНДР до 
кордону з Північною Кореєю. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 30 червня лідери країн ЄС зібра-
лися на позачерговий саміт, щоб об-
говорити кандидатури керівників ос-
новних інституцій блоку після трав-
невих виборів до Європарламенту. 
Але оскільки їм так і не вдалося уз-
годити кандидатуру наступного пре-
зидента Європейської комісії, у ро-
боті саміту було оголошено перерву. 
Про це повідомив у ніч на понеділок 
у «Твіттері» представник президента 
Європейської Ради Пребен Ааманн.
 Глава Європейської Ради До-
нальд Туск уночі, 1 липня, перервав 
консультації щодо узгодження пре-
тендента на посаду нового керівника 
Єврокомісії через неможливість до-
сягти згоди щодо жодної із запропо-
нованих кандидатур. Хоча перед цим 
він провів індивідуальні консульта-

ції з кожним із 28 присутніх на поза-
черговому саміті ЄС у Брюсселі глав 
держав і урядів.
 Перед початком саміту канцлер-
ка Німеччини Анґела Меркель і пре-
зидент Франції Еммануель Макрон 
схвалили кандидатуру нідерландсь-
кого соціал-демократа Франса Тім-
мерманса. Однак країни Вишеград-
ської групи (Польща, Угорщина, 
Словаччина і Чехія) не погодились із 
цим, повідомляє агенція «Рейтер». 
 По-перше, Вишеградська четвір-
ка не хоче бачити на найвищій посаді 
в Євросоюзі людину, яка, на думку 
представників цих східноєвропейсь-
ких країн, виступає за масовий при-
йом мігрантів. Про що, до речі, і сам 
Тіммерманс неодноразово згадував 
під час дебатів. 
 По-друге, Тіммерманс допік ліде-
рам Угорщини, Польщі та Чехії час-

тими критикою та нагадуваннями 
про відхід окремих лідерів цих країн 
від принципів верховенства права 
та засад демократії. Йдеться пере-
дусім про угорського прем’єр-мініс-
тра Віктора Орбана та лідера польсь-
кої правлячої партії «Право і спра-
ведливість» Ярослава Качинського. 
З цих же причин кандидатуру Тім-
мерманса відхилила також Італія. 
Угорський прем’єр Орбан прямо на-
звав можливе призначення Тіммер-
манса «серйозною історичною по-
милкою». Тіммерманс, до речі, нині 
обіймає пост віце-голови Європейсь-
кої Комісії.
 Для виходу  з  глухого кута До     -
нальд Туск запропонував інших кан-
дидатів, у тому числі президента Світо-
вого банку Крісталіну Георгієву, пред-
ставника ЄС на переговорах із Лондо-
ном щодо «Брекзиту» Мішеля Барньє, 
а також прем’єр-міністра Ірландії Лео 
Варадкара. Однак жоден із кандидатів 
не отримав достатньої підтримки. 
Раніше з кола претендентів на посаду 
вибув також німецький політик Манф-
ред Вебер, якого підтримува ла Ангела 
Меркель.
 У будь-якому випадку, консен-
сусу мають досягти до завтра, 3 лип-
ня, оскільки на середу призначено 
затвердження в Європарламенті уз-
годженого кандидата на найвищу по-
саду в ЄС. ■

КОНТАКТИ

Куди ступала нога президента
Третя зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбулася в 
демілітаризованій зоні на кордоні Північної і Південної Корей

■

СОЛІДАРНІСТЬ

Семеро сміливих
Країни, яких обурило повернення Росії до ПАРЄ, 
готують спільну резолюцію з цього приводу

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Захід і Схід — не разом
Лідерам Європейського Союзу не вдалося 
домовитися про розподіл головних посад 
в Єврокомісії

■

Дональд Трамп та Кім Чен Ин.❙
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Оксана СОВА

 Можна робити вигляд, що рівень 
зарплати працівника диктує ринок. 
Але якщо насправді регулювати його в 
державі в ручному режимі, ставлячи на ви-
сокооплачувані посади (як на держслужбі, 
так і в бізнесі) не надто обтяжених знання-
ми і кваліфікаційними навичками дітей-
кумів-коханок-приятелів, — ринок таки 
«вистрілить» сіллю в п’яту точку. Бо коли 
оплата одного дня прибиральниці дорівнює 
місячній зарплаті хірурга, вченого-біохімі-
ка чи інженера, «панове» управлінці одно-
го дня таки позбавляться компанії думаю-
чих і підприємливих, адекватно оцінених 
деінде. Особливо ж, коли цьому «допомо-
же» ще й зовнішня агресія, позбавивши 
фахівців будь-яких засобів для існування 
та даху над головою.
 За даними Державної служби ста-
тистики, з початком війни у 2014 році 
близько 1,3 мільйона українців мігру-
вали до інших країн. Виникла відчут-
на проблема трудової міграції для краї-
ни в цілому та нестача професіоналів, 
яку так гостро відчуває бізнес. Експерти 
підтверджують, що саме недостатній рі-
вень захищеності та соціальних гарантій 
у своїй країні стимулює українців масо-
во емігрувати, шукати щастя-долі за кор-
доном. Симптоматично, що, за підсумка-
ми недавнього експрес-дослідження «Ба-
рометр щастя», яке провела «Європейсь-
ка Бізнес Асоціація», майже половина 
українців-учасників опитування задо-
волені своєю поточною роботою — 44%. 
Але 51% з них при цьому вважає власний 
рівень доходів недостатнім для нормаль-
ного життя. 72% респондентів не задово-
лені станом безпеки у країні та почува-
ються невпевнено щодо власного майбут-
нього, 62% негативно оцінюють правове 
поле та регулювання в країні, зокрема — 
щодо відсутності дискримінації та рівня 
демократичних свобод.
 Оцінки системи охорони здоров’я роз-
ділилися: 58% опитаних не задоволені 
станом системи, при цьому 42% оціню-
ють вітчизняну медицину задовільно або 
ж позитивно. Задоволених системою осві-
ти виявилося майже 52%, при цьому 48% 
зазначили, що цілком або частково не за-
доволені нею. Цього року Інтегральний 
показник Барометра склав — 2,61 бала з 
5 можливих за шкалою Лайкерта (+0,14 
бала порівняно з минулим роком), повідо-
мили в ЄБА. Такі дані підтверджують і сві-
тові звіти: згідно з World Happiness Report, 
наприклад, Україна займає 133-тє місце із 
156 країн, а отже, входить до тридцятки 
найнещасніших країн світу.
 Попри статус драйвера української 
економіки, сільськогосподарська галузь 
страждає від дисбалансу і нестачі кваліфі-
кованих фахівців так само гостро. Втім, 
судячи з тієї ж статистики, певна пози-
тивна динаміка (зокрема, в рості зарплат 
спеціалістів) таки намітилася. Не в остан-
ню чергу — завдяки переосмисленню со-
ціальної відповідальності бізнесу. Недав-
но сайт Agravery.com провів опитування 
експертів та гравців агроринку щодо мас-
штабу проблеми трудової міграції та стра-
тегій виходу із кризової ситуації. Наведе-
мо найбільш характерні думки управлін-
ців галузі з цього приводу.
Олег Бахматюк,
власник UkrLandFarming:
 — Ми сьогодні відчуваємо дефіцит 
представників технічних професій: водіїв, 
комбайнерів, механізаторів, агрономів, 
які мають певну спеціалізовану освіту і 
легко адаптовуються до середовища сусід-
ніх країн, наприклад Польщі. Вкладає-
мо чимало власних ресурсів для побудови 

комфортних умов роботи та розвитку на-
ших співробітників. Проте існує чимало 
факторів, що змушують людей емігрува-
ти, які можна вирішити тільки на держав-
ному рівні. Та й усередині країни бачимо 
потужний тренд міграції з сільської місце-
вості до великих міст. Сподіваємося, що ре-
форма децентралізації буде продовжена та 
направлена на рівномірний розвиток усіх 
регіонів, аби забезпечити вищі темпи еко-
номічного зростання та відбудову соціаль-
ної інфраструктури, щоб створити приваб-
ливі умови для життя та роботи в Україні.
Анна Дерев’янко, 
виконавчий директор «Європейської Біз-
нес Асоціації»:
 — Щоб подолати цей негативний 
тренд, необхідні злагоджені дії влади, біз-
несу, громадянського суспільства, міжна-
родних інституцій. Від влади очікується 
підвищення мінімальної заробітної пла-
ти (разом із відв’язкою розміру заробіт-
ної плати від усіх відрахувань), підви-
щення рівня безпеки (ефективна поліція 
та армія), поліпшення правового середо-
вища й правосуддя в Україні, продовжен-
ня реформи охорони здоров’я, вирішен-
ня екологічних проблем. Водночас біз-
нес спроможний стимулювати персонал 
підвищенням заробітної платні, перехо-
дом на «білу» зарплатню, впроваджен-
ням медичного страхування та інших со-
ціальних гарантій, створенням безпечних 
та комфортних умов праці та можливості 
співробітників до розвитку і неформаль-
ного навчання.
Джон Шморгун, 
президент компанії AgroGeneration
 — Міграція робочої сили дуже інтен-
сивна. Якщо раніше її відчували агро-
підприємства на заході України, то зараз 
на сході і у центрі знайти працівника так 
само важко. Найбільше, на мій погляд, не 
вистачає для підприємств кваліфікованих 
бухгалтерів, а вже потім працівників ро-
бочих спеціальностей, комбайнерів, інже-
нерів, механізаторів. Конкуренція за аг-
рономів між українськими підприємства-
ми висока, підвищувати зарплатню, аби 
мотивувати їх працювати, доводиться ре-
гулярно, але вони менше їдуть на роботу 
за кордон. А от бухгалтерів, що знають 
агроспецифіку, немає де взяти: вони вже 
поїхали на збір суниці до Польщі чи деін-
де. Бо якщо можеш отримувати за кордо-
ном втричі більші заробітки, мати всі со-
ціальні гарантії, утримувати свою родину 
тут, в Україні, та ще й відкладати на май-
бутнє — чому ні? Проте з часом ця пробле-
ма буде вирішуватись: як не крути, але 
зарплати в Україні поступово підвищу-
ються. На жаль, аби повертати цих міг-
рантів назад, немає жодної програми 

промоції держави Україна. А тим часом 
у нас податки одні з найнижчих у світі: 
у Америці, наприклад, громадяни відда-
ють 35%, у Швеції — більше 50%. Жити 
в Україні суттєво дешевше і вільніше, ніж 
на чужині. І саме це мають усвідомлюва-
ти українці, які так рвуться скористатись 
закордонними паспортами. Поїхати на се-
зон попрацювати, подивитись інші країни 
і неодмінно повертатись розвивати свою 
Батьківщину — це важливо. Вкладати 
мізки та зусилля слід сюди, у цю землю. 
Юлія Єфімова, 
директор із персоналу групи АГРОТРЕЙД:
 — У групі АГРОТРЕЙД відсоток відто-
ку людей у зв’язку з міграцією не критич-
ний, але відчутний. За кордон виїхали до 
2% працівників за останній рік. Переважно  
інженери, водії, слюсарі, електрики виїж-
джають, бо Україна ще не має можливості 
впевнено конкурувати із заробітними пла-
тами, які обіцяють за кордоном. Наша стра-
тегія мотивації базується не тільки на гро-
шах, а ще й на людських стосунках. Праців-
ники тримаються за роботу, бо ми виконує-
мо всі свої зобов’язання стосовно заробітної 
плати, соціальних гарантій, дотримуємо-
ся політики щодо соціального забезпечен-
ня потреб працівників від навчання, про-
фесійного, кар’єрного, зростання до допо-
моги у важкі моменти життя. Це буває до-
рожче за гроші, і тоді люди зважують, чи 
варто розмінювати це ставлення на коротко-
строкову матеріальну вигоду. Там вони най-
манці. Дехто повертається, бо графік дуже 
важкий, а витрачати там доводиться біль-
ше, ніж удома. Не кожному до душі бути ні-
ким на чужині, не бачити родину, працю-
вати по 12 годин на день 6 днів на тиждень. 
На мій погляд, немає «чарівних пігулок» 
для зменшення потоку мігрантів. Перш за 
все, повинна швидше розвиватися еконо-
міка України. Коли держава буде цікавою 
для інвестицій, тоді у бізнесу будуть гроші і 
буде чим ділитися зі своїми працівниками. 
Навіть такі успішні країни, як Польща, не 
змогли втримати своїх людей, доки країна 
не стала більш цікавою не в якості донора, 
а в якості держави з привабливим інвести-
ційним кліматом. Сусіди, замість того, щоб 
переманювати громадян Польщі на роботу, 
почали відкривати свої підприємства на її 
території.
Юрій Марченко, 
директор департаменту етнонаціональної 

безпекової політики, доктор політичних 
наук:
 — Українці їдуть за кордон через не-
можливість реалізації у власній країні, 
тому що немає рівних можливостей та 
умов, соціальних гарантій. Великий біз-
нес часто задає питання: «Чи можливо роз-
виватись, коли постійно змінюються пра-
вила гри?» Так само і у суспільстві не зна-
ють, як вони житимуть завтра. Ситуація, 
яка складається, просто вбиває бажання 
робити тут бізнес. Ця моральна турбулен-
тність впливає на всіх і кожного — вони хо-
чуть жити у позитивному суспільстві, а не з 
постійними проблемами. Приміром, згідно 
з переписом населення, 2001 року нас було 
52 мільйони, а зараз експерти говорять, що 
нас не більше як 32 мільйони. Тобто за 18 
років — мінус 20 мільйонів населення. 
Молодь, яка не бачить перспектив у своїй 
країні, залишатиме її активніше. І тут без 
чіткої, зваженої державної політики, ін-
вестицій у сучасну освіту, науку та охоро-
ну здоров’я не обійтись. Багато зараз гово-
рять про написання Інвестиційного кодек-
су країни — і я підтримую ідею такого до-
кумента. 
Максим Нефьодов, 
перший заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі України
 — Трудова міграція створює для Ук-
раїни як проблеми, так і нові можливості. 
Люди їдуть до Польщі, Угорщини, дивлять-
ся, як працює економіка країн Європейсь-
кого Союзу, повертаються назад із новими 
знаннями, зі зміненою свідомістю. На ба-
жання людей працювати на батьківщині 
впливає не тільки рівень зарплат, а й на-
явність соціальної інфраструктури, доступ 
до гарної освіти, якісної медицини. Тому 
завдання уряду — створити всі умови для 
комфортного життя. Україна зараз — на 
хорошому місці в конкурентному ланцюж-
ку боротьби за кращі ресурси. Недавно ми 
з величезним супротивом здобули полег-
шення отримання робочих віз для інозем-
ців тих країн, з якими в нас існує безвізовий 
режим. Маємо бути відкриті до того, що у 
світі є конкуренція за кадри. У нас якість 
життя дещо гірша, ніж у розвинених краї-
нах, але не критично. В Україні людина, 
яка має нормальну освіту й високу ефектив-
ність праці, може жити, працювати й отри-
мувати задоволення. Наша мета, аби таких 
людей було більше. ■

Жнива ідуть у центр
 У чотирьох районах Вінницької 
області почали збирання ранніх зер-
нових та зернобобових культур, пові-
домляє прес-служба Вінницької ОДА. 
Так, за інформацією департаменту 
агропромислового розвитку області, 
в Немирівському, Піщанському, Че-
чельницькому та Ямпільському райо-
нах області вже отримали перші тон-
ни ранніх зернових та зернобобових. 
В області загальна площа культур, 
які підлягають збиранню, становить 
432,1 тисячі гектарів. Тим часом, за 
даними Мінагрополітики, станом на 
кінець минулого тижня вже зібрано 
1,6 млн тонн (5%) зерна нового вро-
жаю із площі 522 тис. га. 

Персиковий сезон
 Виробники з південних регіонів 
України на поточному тижні почали 
сезон реалізації персиків ранніх сор-
тів. Як повідомляють аналітики про-
екту EastFruit, перші партії персика 
в цьому році надійшли у продаж на 
тиждень пізніше, ніж минулоріч, при 
цьому ціна на перші відвантажен-
ня практично вдвічі вища, ніж у 2018 
році. Так, перші партії персика пропо-
нували до продажу по 20-30 грн/кг, 
тоді як стартова ціна минулого сезо-
ну озвучувалася в межах 10-15 грн/
кг. Більш масово вийти на ринок із 
персиками садівники планують вже 
на початку липня. При цьому багато 
виробників кісточкових кажуть, що в 
цьому році врожай персика буде знач-

но нижчим, ніж у минулому. Свою 
думку вони аргументують несприят-
ливими погодними умовами в основ-
них регіонах виробництва. Нагадаємо, 
заморозки в березні і квітні спричини-
ли істотні втрати врожаю кісточкових 
у південних областях України. За ін-
формацією садівників, збитки від не-
годи в деяких господарствах станови-
ли від 30 до 50 відсотків.

Свинарство буває 
рентабельним
 ТОВ «Зоотехнологія» на Хер-
сонщині у 2019 році планує ввес-
ти в експлуатацію відгодівельник на 
6 тис. 300 місць та збільшити на 30% 
поголів’я свиноматок. За словами ди-
ректорки підприємства Юлії Жельніо, 

на сьогодні тут утримують 2 тис. 326 
свиноматок. До кінця року планують 
збільшити їх кількість до 3 тис. Дов-
гострокова стратегія компанії перед-
бачає 5-тисячне поголів’я свиноматок, 
що дозволить посісти більш впливові 
позиції на ринку. Промислове сви-
нарство в Україні — рентабельний 
бізнес, якщо підходити з розумом, 
вважають у компанії. Дуже допома-
гає співпраця з Асоціацією «Свинарів 
України»: фахівці надають необхідні 
консультації з  різноманітних вироб-
ничих питань. Це й оптимізація годів-
лі, вдосконалення умов утримання, 
технологічних процесів та заходів біо-
безпеки. Тим часом в Україні 72% про-
мислого поголів’я свиней на сьогодні 
сконцентровано на 124 фермах.

Попри великий відтік трудових ресурсів з українських сіл експерти прогнозують їх наступне 
повернення - з вищим кваліфікаційним рівнем та з претензіями (і можливістю) вищих зарплат.
Фото з сайта newsok.biz.
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ВІДДІЛ КАДРІВ

Агроеміграція: втрати 
чи переформатування?
Основна причина втрати трудових ресурсів України — 
дисбаланс в оплаті праці високо- 
і низькокваліфікованих працівників

■

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.05, 12.20 «Міняю жінку»

13.35 «Сімейні мелодрами»

14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія 

«Свати-6»

22.50, 23.50, 0.55 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

02.10 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»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Жандарм із 
Сан-Тропе»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

24.00 Т/с «Захват»

02.35 «Щоденник вагітної»

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

11.20, 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 «Подорож до центру 

душі»

23.20 Без паніки

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55, 2.40 Зона ночі

04.40 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.40 Т/с «Ми такі»

10.30 Топ-модель по-

українськи

15.20 Половинки

17.00 Кохання на виживання

20.50 Х/ф «Вовки»

22.40 Х/ф «Демон 

всередині»

24.30 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 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 Більше ніж правда

11.20, 22.40 Т/с «Майор і 

магія»

12.30, 13.20 Х/ф «Дракула»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Х/ф «Ван 

Хельсинг»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес»

24.40 Т/с «Невиправні»

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»

24.10 Док. фільм

01.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.40 Х/ф «Вир»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ішов четвертий 

рік війни...»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 3.35 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

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

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Неповторна природа 
06.55 UA.Музика. Кліп
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
07.50 UA.Музика. Кліпи
08.00 Новини 
08.00 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-
2019

09.00 Новини 
09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-
2019

10.00 Генріх VIII. Художній 
фільм 

11.40 Браво, шеф! 
Документальний серіал 

12.35 Цікаво. com 
13.00 Китайський живопис. 

Документальна 
програма 

13.25 Григір Тютюнник. Доля. 
Коріння. Документальна 
програма 

14.10 Час поезії. Тарас 
Мельничук

14.40 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.35 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Мистецький проект з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Сучасна Україна в 

звуках…» 

17.30 UA Музика кліп. Олег 

Скрипка-Україна

17.35 UA Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Час поезії. Тарас Шевченко

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.10 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль Klezmer Fest 

Bandaradan

22.05 Сильна доля

23.00 100 років літератури. 

1960-1969-ті роки

23.10 Григір Тютюнник. Доля. 

Коріння. Документальна 

програма 

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень. Життя+ 

02.30 Репортаж Громадського

02.40 Павло Ар»є. Сталкери. 

Київський академічний 

Молодий театр 18+ 

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли мі вдома»

10.40 МастерШеф

14.00 Ультиматум

16.00, 18.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Х/ф «Повернення у 
блакитну лагуну»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Лист очікування»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

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

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

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.00 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Єдиний»
15.10 Х/ф «Кредо вбивці»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
21.35 Т/с «Касл-3»
23.10 Т/с «Касл-2»
01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 
17.50, 19.50, 21.50, 
23.50, 2.30 Топ-матч

06.10 «Галатасарай» 
— «Порту». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.10 «Арсенал-Київ» 
— «Олександрія». ЧУ

10.10 «Ювентус» — «Інтер». ЧІ
12.00 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — «ЦСКА» 
(С). Контрольна гра

16.00 «Брюгге» 
— «Монако». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

18.00 «ПСВ» — «Тоттенгем». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

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

22.00 «Барселона» — 
«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

02.40 «Галатасарай» 
— «Шальке». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.30 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 
— «Зоря». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 
15.50, 18.30, 23.45, 
1.50, 3.50 Топ-матч

08.00 «Брюгге» 
— «Монако». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00 «ПСВ» — «Тоттенгем». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

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

14.00 «Барселона» — 
«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

16.00 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»
18.40 «Галатасарай» 

— «Шальке». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

20.30 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.55 «Шахтар» — «ЦСКА» 
(С). Контрольна гра

00.00 «Наполі» — «Мілан». ЧІ
02.00 «Шахтар» — «Львів». ЧУ

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний

06.45 Бандитський Київ

07.50, 13.45 Правда життя

09.00, 17.45, 5.05 Невідомий 

океан

10.00, 16.55 Шалена подорож

10.50 Історія Києва

11.45 Брама часу

12.35, 0.35 Речовий доказ

14.55, 23.35 Історія світу

15.55, 21.40 Смертельна 

зустріч

18.45, 20.45 Секретні території

19.45 Прихована реальність

22.35 Невідома Південна 

Америка

01.45 Містична Україна

02.35 Ліліпути

03.25 Єврорабині

04.15 Ілюзії сучасності

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 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.30 М/ф «Король Сафарі»

11.00 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

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 «Ведмеді-сусіди»

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 «Зворотний відлік»

11.40, 14.25 Телепродаж

12.00 «Аромати Греції»

12.30 «Аромати Перу»

13.10 Країна на смак

14.40 Своя земля

15.15 Бюджетники

15.45, 19.30 #ВУКРАЇНІ

16.20 «Морська кухня»

17.30 Разом

18.25, 2.40 Тема дня

19.55 «Світ дикої природи»

20.30 Наші гроші

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.55 Чемпіонат світу з 

футболу серед жінок 

FIFA 2019 р. у Франції. 

Півфінал

24.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Перша шпальта

04.00 По обіді шоу

05.30 «Елементи»

ВІВТОРОК, 2 ЛИПНЯ 2019
2 липня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 313 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 413 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 115 грн. 55 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.35 «Сімейні мелодрами 6»

14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія 

«Свати-6»

22.45, 23.50, 0.50 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.50 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»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

24.00 Т/с «Захват»

02.35 «Щоденник вагітної»

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

11.20, 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 «Подорож до центру 

душі»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.20 Т/с «Ми такі»

10.10 Топ-модель 

по-українськи

15.20 Половинки

17.00 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Червона 

Шапочка»

23.00 Х/ф «Оселя тіней»

01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

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, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.00, 13.20, 22.40 Т/с 

«Майор і магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Відчайдушний»

16.20 Х/ф «Постріл у 

безодню»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес»

24.35 Т/с «Невиправні»

02.15 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»

24.10 Док. Фільм

01.15, 2.10, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

06.40 Х/ф «Торпедоносці»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.30, 3.00 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.Музика. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 UA.Музика. Кліпи

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.40 Браво, шеф! 

Документальний серіал 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю…» 

Документальна 

програма 

14.15 Січ. Документальна 

програма 

14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Мистецький проект з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Сучасна Україна в 

звуках…» 

17.35 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Я віртуоз!

20.35 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

21.00 Новини 

21.25 Фестиваль 

«KlezmerFest» Samuel 

Berthod&Stanko 

Marinkovic

22.05 Сильна доля

23.00 100 років українського 

кіно. Довгі проводи 

білої птахи з чорною 

ознакою до Вавилону-

ХХ

23.10 Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю…» 

Документальна 

програма 

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень. Життя+ 

02.30 Репортаж Громадського

02.35 Олександр Грибоєдов. 

Горе з розуму. 

Київський академічний 

Молодий театр 18+ 

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

10.50 МастерШеф

14.10 Ультиматум

16.25, 18.00 Х/ф 
«Повернення у 
блакитну лагуну»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 Х/ф «Блакитна 
лагуна 3»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Лист очікування»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.55 «Помста природи»

13.30 Х/ф «Король Артур 
і лицарі круглого 
столу»

15.15 Х/ф «Конан-руйнівник»
19.25 Т/с «Опер 

за викликом-2»

21.40, 23.15 Т/с «Касл-3»

01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.45, 15.40, 

17.50, 19.50, 21.50, 

23.50, 2.20 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» — «ЦСКА» 

(С). Контрольна гра

09.55 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

16.00 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.00 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.00 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

02.30 «Атлетіко» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.20 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 

18.20, 21.45, 23.45, 1.50, 

3.50 Топ-матч

08.00 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

18.30 «Атлетіко» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.20 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.55 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

00.00 «Фрозіноне» — 

«Емполі». ЧІ

02.00 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

04.00 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Таємний код зламано

06.45 Бандитська Одеса

08.20, 14.05 Правда життя

09.25, 18.00 Невідомий океан

10.25, 17.10, 5.10 Шалена 

подорож

11.15 Легендарні замки 

України

12.05 Брама часу

12.55, 0.40 Речовий доказ

15.15, 23.40 Історія світу

16.15, 21.45 Смертельна 

зустріч

19.00, 20.45 Секретні території

19.55 Прихована реальність

22.40 Невідома Південна 

Америка

01.50 Містична Україна

02.40 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «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 «Вірю не Вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Лісовий патруль»

11.00 Х/ф «Спляча 
красуня»

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 «Ведмеді-сусіди»

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 Перу»

13.10 Енеїда

14.30 «Аромати Мексики»

15.15 Країна на смак

16.25 «Морська кухня»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.40 Тема дня

19.30 Спільно

19.55 «Світ дикої природи»

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.55 Чемпіонат світу з 

футболу серед жінок 

FIFA 2019 р. у Франції. 

Півфінал

24.00 Телепродаж Тюсо

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.00 Своя земля

04.30 Букоголіки

05.30 «Елементи»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.35 «Сімейні мелодрами»

14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.30 «Чистоnews-2019»

20.40, 21.40 Комедія 

«Свати-6»

22.30 «Право на владу-2019», 

34 серiя

24.55 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

01.40 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»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Жандарм 
одружується»

14.40 «Правила виживання»

15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

24.00 Т/с «Захват»

02.30 «Щоденник вагітної»

03.40 «Подорожі в часі»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 2.30 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 Т/с «Подорож до центру 

душі»

23.20 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Служба розшуку дітей

03.35 Зона ночі

04.30 Абзац

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 Т/с «Ми такі»

10.40 Топ-модель по-

українськи

15.30 Половинки

17.10 Кохання на виживання

21.00 Х/ф «Знаряддя 

смерті: Місто кісток»

23.20 Х/ф «Перевертень»

01.20 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

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

12.15, 13.25 Т/с «Майор і 

магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.25 Х/ф «Постріл в 

безодню»

16.45 Х/ф «Шлях воїна»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.15 Т/с «Пес»

22.30 Нові лідери 2. Прем’єра

24.00 Т/с «Невиправні»

01.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з 

Патріархом

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30 Інформаційний 

вечір

23.00 «За Чай.com»

24.10 Док. Фільм

01.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

06.00 Х/ф «Очікуючи 
вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Алмази для 
Марії»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 3.10 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.30 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа

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

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.40 Браво, шеф! 

Документальний серіал 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Дві столиці

14.10 Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено. 

Документальний цикл 

«Дисиденти» 

14.40 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. Державний 

Академічний естрадно-

симфонічний оркестр 

України Ricercar

17.30 Сучасна Музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Blooms 

Corda. 

17.40 Сучасна Музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych. 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл

20.15 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 «Звір». Художній фільм 

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.15 Тема дня

02.05 РадіоДень. Життя+ 

02.30 Інтерв’ю Громадського

03.05 Жорді Гальсеран. 

Метод Гронхольма. 

Київський академічний 

Молодий театр 

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

10.20 МастерШеф

14.20 Ультиматум

16.30, 18.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна 3»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 Х/ф «Вуличні танці»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Лист очікування»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.20 Х/ф «Перлини 
дракона»

15.00 Х/ф «Навколо світу 
за 80 днів»

19.25 Т/с «Опер за викликом-

2»

21.40, 23.15 Т/с «Касл-3»

01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.30 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

10.15 «Ювентус» — «Рома». 

ЧІ

12.00 «Янг Бойз» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

15.40, 21.30, 23.30, 5.40 Топ-

матч

16.00 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

17.50, 20.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

18.45 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.40 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.55 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

04.45 Огляд сезону. ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

07.50, 13.30, 15.30, 3.50 Топ-

матч

08.00 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

09.50, 12.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

10.45 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.40 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.40 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.55 «Яблонець» — 

«Динамо» (К)». Ліга 

Європи УЄФА

20.45 «Шахтар» — «ЦСКА» 

(С). Контрольна гра

22.30 «Ювентус» — «Рома». 

ЧІ

00.15 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

02.00 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

04.00 «Янг Бойз» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 14.05 Правда життя

09.35, 17.55 Невідомий океан

10.25, 17.05, 5.15 Шалена 

подорож

11.25 Місця сили

12.10 Брама часу

12.55, 0.40 Речовий доказ

15.10, 23.40 Історія світу

16.10, 21.45 Смертельна 

зустріч

18.55, 20.45 Секретні території

19.55 Прихована реальність

22.40 Невідома Південна 

Америка

01.50 Містична Україна

02.40 Наші

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 «Вірю не вірю»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 М/ф «Монстр у 

Парижі»

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

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, 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 Перу»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Мексики»

15.15 Енеїда

16.15 «Морська кухня»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 «Світ дикої природи»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.50 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Дикі тварини»

24.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Разом

04.05 52 вікенди

04.30 Спільно

05.30 «Елементи»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.00 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.35 «Сімейні мелодрами»

14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.20 «Чистоnews-2019»

20.30, 22.25 «Ліга сміху»

24.25 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.05 «Речдок»

18.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

03.25 «Щоденник вагітної»

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 

Сьогодні

09.30, 5.10 Зоряний шлях

10.30 Т/с «Хірургія. Територія 

кохання»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 Головна тема. Вибір

22.00 Опозиція

01.00 Т/с «протистояння»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Протистояння»

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.30 Служба розшуку 

дітей

03.25, 2.35 Зона ночі

03.50 Абзац

05.25, 6.25 Kids Time

05.30 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.30 Т/с «Ми такі»

09.00 Кохання на виживання

14.50 Половинки

16.40 Х/ф «Знаряддя 
смерті: Місто кісток»

19.00 Х/ф «101 
далматинець»

21.00 Х/ф «Земля тролів»
23.00 Х/ф «Сага про 

чудовисько»
01.00 Т/с «Клініка»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25, 1.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.10, 16.20, 0.30, 2.20 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 23.35 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45 Факти. Вечір

20.10, 21.50 Дизель шоу

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, 24.00, 

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

22.45 #ГРУПА 

ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

23.40 ID JOURNAL

24.25 Винна карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

06.55 Х/ф «Прорив»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.20, 3.35 «Речовий доказ»

14.40, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Грішниця в 
масці»

01.15 «Хвороби-вбивці»

02.55 «Випадковий свідок»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

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

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.40 Спадок на 

кінчиках пальців. 

Документальний серіал

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Винниченко 

без брому

14.10 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

14.40 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. Державний 

Академічний естрадно-

симфонічний оркестр 

України Ricercar

17.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.20 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл

20.15 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.20 Фестиваль 

«KlezmerFest» Hazmat 

Modine

22.10 Сильна доля

23.00 100 років мистецтва. 

1960-1970-ті роки

23.10 Винниченко без 

брому. Документальна 

програма циклу 

«Архівний проект Юрія 

Шаповала «Україна 

1917-2017»

23.55 Розсекречена історія 

00.50 Новини 

01.10 Тема дня

02.05 РадіоДень. Життя+ 

02.25 Інтерв’ю Громадського

02.55 Франсуа Вебер. 

Випадок у готелі «Дю 

Комерс». Київський 

академічний театр 

«Колесо»

04.45 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.20 Т/с «Відпустка за свій 

рахунок»

09.00 Т/с «Червона королева»

13.35 Т/с «Було в батька два 

сини»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.05 Х/ф «Вуличні танці»
20.10 Х/ф «Вуличні танці 

2»
22.45 Х/ф «Вуличні танці 3: 

всі зірки»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.15 Х/ф «Ніч у музеї-2»
15.15 Х/ф «Ніч у музеї-3: 

Секрет гробниці»
19.25 Х/ф «Незнайомець»
21.15 Х/ф «За лінією 

вогню»
23.00 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
00.50 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.45, 

19.05, 22.55 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «ЦСКА» 

(С). Контрольна гра

08.10 «Десна» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.10 «Аталанта» — 

«Ювентус». ЧІ

11.55 LIVE. Матч. Контрольна 

гра

13.55 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00, 18.35, 19.15, 21.55 

«Шлях до Баку»

16.45 «Астана» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

20.05 «Ворскла» — 

«Арсенал. Ліга Європи 

УЄФА

23.05 «Бетіс» — 

«Олімпіакос. Ліга 

Європи УЄФА

00.55 «Ліга Європи. ONLINE»

03.00 «Мальме» — «Генк». 

Ліга Європи УЄФА

04.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

07.50, 11.05, 14.55, 21.45, 

23.45, 1.50, 3.50 Топ-

матч

08.00, 10.35, 11.15, 13.55 

«Шлях до Баку»

08.45 «Астана» — «Динамо» 

(К)». Ліга Європи УЄФА

12.05 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

15.10 «Бетіс» — 

«Олімпіакос». Ліга 

Європи УЄФА

17.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.55 LIVE. Матч. Контрольна 

гра

19.55 «Мальме» — «Генк». 

Ліга Європи УЄФА

21.55, 2.00 Матч. Контрольна 

гра

00.00 «Наполі» — 

«Фрозіноне». ЧІ

04.00 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 14.00 Правда життя

09.25, 17.55, 22.40 Невідомий 

океан

10.25, 5.05 Шалена подорож

11.15 Місця сили

12.00 Брама часу

12.50, 0.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Історія світу

16.05, 21.45 Смертельна 

зустріч

17.00 Невідома Південна 

Америка

18.55, 20.45 Секретні території

19.55 Прихована реальність

01.50 Містична Україна

02.40 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.10, 17.00 Т/с «Доктор Хто»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

19.50 Х/ф «Просто друзі»
21.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

01.00 «Вірю не Вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.30 Х/ф «Бібі та Тіна: 
Зачаровані»

11.30 Сімейка У

13.15, 14.15, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.45, 14.45 Танька і Володька

15.15 Т/с «Село 

на мільйон 2»

16.15 М/ф «Нарешті вдома»

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Панда 

Кунг- Фу 3»

22.45 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 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, 1.40, 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 Перу»

13.10, 4.05 Сильна доля

14.30 «Аромати Мексики»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Морська кухня»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.25, 2.30 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 «Світ дикої природи»

21.25, 2.05 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.35 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Сільвіо та інші»

03.35 Своя земля

05.30 «Елементи»
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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, 11.15, 12.20, 13.55, 

15.05 «Світ навиворіт»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Де-мократія?»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.30 «Ліга сміху»

03.05 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25 «Жди мене. Україна»

07.10 «Слово Предстоятеля»

07.15 Х/ф «Артист із 

Коханівки»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Два капітани»

20.00, 2.15 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Брудні танці»

22.30 Х/ф «Кілька 

примарних днів»

24.30 Х/ф «Такі красиві 

люди»

02.45 «Щоденник вагітної»

04.10 М/ф «Червоненька 

квіточка»

05.05 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.00 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с «Подорож до 

центру душі»

17.00, 20.00 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

22.00 Шоу Братів Шумахерів

24.00, 2.05 Х/ф «Мрії з 

пластиліну»

01.35 Телемагазин

02.25 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтік»

06.45, 9.00 Kids Time

06.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 М/ф «Оггі 

повертається»

10.50 Х/ф «Колір 
чаклунства»

14.50 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

16.10 Х/ф «Пригоди 
Паддінгтона»

18.10 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Голодні ігри. У 

вогні»
23.55 Х/ф «Темні 

коридори»
01.50 Т/с «Клініка»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.20 Більше ніж правда

07.15 Я зняв!

09.10 Дизель шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.35 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Шерлок Холмс»

21.45 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Гра тіней»

24.20 Х/ф «Драйвер на ніч»

02.00 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5 поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30 Код успіху

13.45 Навчайся з нами

14.15 Шанс на одужання

15.20, 4.30 Акцент

16.10, 23.30, 2.40 Машина часу

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект «Окупація»

23.15 Енергобезпека

24.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.50 Х/ф «Невизначена 
особа»

07.40 Х/ф «Протистояння»
11.30 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»

15.25 «Таємниці 

кримінального світу»

16.50 «Правда життя»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Обережно, 
бабуся!»

21.15 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

23.20 Х/ф «Джулія Х»
01.10 «Реальні злочинці»

02.45 «Випадковий свідок»

03.45 «Речовий доказ»

04.10 «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 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.30 Спадок на 

кінчиках пальців. 

Документальний серіал 

11.20 Аромати Греції. 

Документальний цикл

12.40 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

15.00 Країна на смак 

15.45 Вогонь Купала. 

Пісенно-музичне шоу 

з Будинку звукозапису 

Українського радіо

17.40 Концерт Євгена Хмари. 

Знамення

19.00 Жива ватра. 

Документальний фільм

20.00 Спецпроект 

Документальна 

програма про виставку 

робіт Ганса Рудольфа 

Ґіґера

20.15 Денні мрії. 

Документальна 

програма про Ганса 

Рудольфа Ґіґера

20.35 Zelyonka Fest Балет 

катамаранів

21.30 Секрети замків Британії

23.00 Майстер і Маргарита. 

Балет-фантасмогорія 

за мотивами роману 

Михайла Булгакова. 

Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка 

01.45 Фольк-music

02.40 Мері Шизгал. Любофф. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+ 

04.30 Мистецький пульс 

Америки 

СТБ

06.50, 0.40 Т/с «Коли ми вдома»

07.50 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

09.30 Х/ф «Суєта суєт»
11.10 Т/с «Лист очікування»

19.00 Х/ф «40+ або 
Геометрія 
почуттів 12+»

22.50 Х/ф «Вуличні 
танці 2»

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.10 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Втрачений 
скарб»

14.50 Х/ф «Загадки 
Сфінкса»

16.40 Х/ф «Земля, забута 
часом»

18.15 Х/ф «Люта планета»
20.05 Х/ф «Хижаки»
22.05 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»

23.55 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016» 

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

18.35, 20.35, 22.35, 

0.35, 3.25, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10, 13.50 Матч. Контрольна 

гра

10.10 «Ювентус» — 

«Сампдорія». ЧІ

12.00 «Янг Бойз» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00, 2.35 «Шлях до Баку»

16.45 «Динамо» (К) — 

«Яблонець. Ліга Європи 

УЄФА

18.45 «Генк» — «Сарпсборг. 

Ліга Європи УЄФА

20.45 «Селтік» — 

«Зальцбург. Ліга 

Європи УЄФА

22.45 «Олімпіакос» 

— «Мілан. Ліга Європи 

УЄФА

00.45 «Спортінг» — 

«Ворскла. Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

07.50, 10.35, 12.35, 14.35, 

16.35, 19.25, 1.55, 3.50 

Топ-матч

08.00, 18.35 «Шлях до Баку»

08.45 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

10.45 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

12.45 «Селтік» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

14.45 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

16.45 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

19.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

20.35, 0.05 Матч. Контрольна 

гра

22.20 «Аталанта» — 

«Ювентус». ЧІ

02.00 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

04.00 «Янг Бойз» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.55, 1.10 Містична Україна

07.45, 18.40 Історія 

українських земель

09.30 Речовий доказ

10.40 Історія світу

11.40 Планета динозаврів

14.50 Шалена подорож

15.40 Невідомий океан

17.40 Невідома Південна 

Америка

19.30 У пошуках істини

21.15 Останній день Помпеї

22.15 Мисливці за скарбами

00.10 Секретні території

02.00 Правда життя

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 М/ф «Сміливий 

великий панда»

11.00 Х/ф «Арло: Балакуче 
порося»

12.40 Х/ф «Просто друзі»
14.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Секс за 

обміном»
02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

12.10 Х/ф «Принц-ведмідь»

13.15, 1.00 Панянка-селянка

17.15 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

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

10.40 Енеїда

11.40, 14.50 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

13.05 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. 

Намісник фараона»

15.10 «Фестивалі планети»

15.45 Разом

16.15 Спільно

16.50 «Зворотний відлік»

19.00 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: відкривачі, 

кити, вулкани»

20.00 «Мегаполіси»

21.30 Розсекречена історія

22.30 Т/с «Окуповані»

24.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Шотландії»

03.40 Своя земля

04.30 «Українська Гельсінська 

спілка — вектор 

визначено»

05.30 «Елементи»
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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, 10.50, 11.55 «Світ 

навиворіт-9»

12.55 Х/ф «Персі Джексон і 

викрадач блискавок»

15.10 Х/ф «Персі Джексон: 

море чудовиськ»

17.15 Трилер «Час»

19.30, 4.45 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос. Діти 5. Фінал»

23.40 «Ліга сміху»

01.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

02.15 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.30 «Україна вражає»

06.15 Х/ф «Де ти, Багіро?»
08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.05 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»

12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

13.10 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

15.00 Х/ф «Доктор «Т» та 
його жінки»

17.20 Х/ф «Мільйонер із 
нетрів»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Starперці»
22.40 Х/ф «Вчитель 

музики»
24.35 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

12.50 Т/с «Протистояння»

17.00, 21.00 Т/с «Людина без 

серця»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Х/ф «Сильна слабка 

жінка»

01.00 Т/с «я поруч»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Я поруч»

04.40 Реальна містика

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Громадянська оборона

07.35 Антизомбі. Дайджест

09.30, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Шерлок Холмс»

16.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Гра тіней»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Вбивство у 

Східному експресі»

23.00 Х/ф «Сонна лощина»

01.00 12 найкращих шахраїв

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.20 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

08.50 Х/ф «Пригоди 
Паддінгтона»

10.50 Х/ф «101 
далматинець»

12.50 Х/ф «Голодні ігри»
15.50 Х/ф «Голодні ігри. У 

вогні»
18.40 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця. 
Частина 1»

21.00 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця. 
Частина 2»

23.50 Х/ф «Омен»
02.00 Т/с «Клініка»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 14.10, 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, 15.55, 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

15.35 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час: 

Підсумки Тижня з 

Анною Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док. Проект «Окупація»

23.15 Полігон

24.20 Про військо

24.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

07.35 «Страх у твоєму домі»

11.20 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

12.45 Х/ф «Добре 
сидимо!»

14.15 Х/ф «Сила закону»
16.50 Х/ф «Охоронець для 

доньки»
19.00 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»
20.45 Х/ф «Кінець гри»
22.40 Х/ф «Пастка 44»
00.25 Х/ф «Джулія Х»
02.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Подорож відкритим 

космосом

06.50 UA.Музика. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Морська кухня. 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Вруміз. Мультфільм 

08.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.40 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста. 

Документальний серіал 

11.25 Смак сиру

12.35 «Змова проти корони». 

Художній фільм 

15.55 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 7. 

США-Національний 

парк Еверглейдс

16.55 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

20.50 Zelyonka Fest. Somnium\

Нідерланди

21.40 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 3. 

Коста-Ріка

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

22.55 UA.Музика. Кліп

23.00 Жан Ануй. Голубка. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+ 

01.45 Фольк-music

02.45 Наталя Ворожбит. 

Саша, винеси сміття. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+ 

04.00 Мистецький пульс 

Америки

 

СТБ

06.00, 9.45 Хата на тата

07.45 Страва честі

18.00 Сладство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

22.30 Х/ф «Діамантова рука»
00.40 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»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Про особисте»

21.00 «Підсумки тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, вона і телевізор-2»

12.45 Х/ф «Знак пошани»
14.45 Х/ф «Незнайомець»
16.35 Х/ф «За лінією вогню»
18.05 Х/ф «Віддача»
20.00 Х/ф «Чорна вода»
22.00 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»
23.55 «Облом.UA.»

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 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

10.10, 16.00, 22.00, 4.00 Матч. 

Контрольна гра

12.00 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

18.00 «Арсенал» — 

«Ворскла. Ліга Європи 

УЄФА

20.00 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.00 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

02.00 «АЕК» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — «Зоря». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

08.00, 14.00, 20.00, 2.00 Матч. 

Контрольна гра

10.00 «Лаціо» — 

«Сампдорія». ЧІ

12.00 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.00 «Удінезе» — 

«Аталанта». ЧІ

18.00 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

22.00 «Ювентус» — «К’єво». 

ЧІ

00.00 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ

04.00 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00, 2.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.10 Містична Україна

08.45, 19.25 Історія 

українських земель

09.40, 18.25 У пошуках істини

10.30 Речовий доказ

11.40 Історія світу

12.40 Останній день Помпеї

13.40 Мисливці за скарбами

15.35 Шалена подорож

16.25 Невідомий Китай

17.25 Невідома Південна 

Америка

21.00 Планета динозаврів

00.10 Секретні території

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Арло: Балакуче 
порося»

10.50 Х/ф «Чарівник Макс і 
легенда про персні»

12.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.40 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

11.30 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

12.40 М/ф «Нарешті вдома»

14.15, 1.00 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Панда Кунг- Фу 

3»

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, 2.25 Енеїда

10.35 Країна на смак

11.40, 14.30 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

12.55 «Браво, шеф!»

14.00 «Тайська кухня»

14.50 «Фестивалі планети»

15.25, 21.55 Бюджетники

15.50 UA:Фольк. Спогади

16.50 Перший на селі

17.20 «Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю»

17.55 Чемпіонат світу з 

футболу серед жінок 

FIFA 2019 р. у Франції. 

Фінал

20.00 «Мегаполіси»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.30 Т/с «Окуповані»

24.00 Телепродаж Тюсо

03.20 «Аромати Шотландії»

03.40 Своя земля

04.30 Розсекречена історія

05.30 «Елементи»
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Харків

Колекція Харківського літера-
турного музею поповнилася 
шістьма унікальними книгами, 
які цьому закладу понад десять 
років тому заповіла нині вже 
покійна донька письменника Га-
лина Хоткевич. Із поверненням 
артефактів, що у роки війни 
були вивезені до Франції, поча-
лася нова історія популяриза-
ції життя і творчості видатного 
митця. Його багатогранний та-
лант і сповнена нескінченними 
пригодами доля — жива ілю-
страція до історичного періоду, 
протягом якого ілюзія українсь-
кого ренесансу була знищена 
разом з тими, хто у неї повірив. 
Цікаво і те, що артефакти реп-
ресованого земляка повернули-
ся у потрібний час і саме туди, 
де їм не дадуть припасти пилом 
чергового забуття. 

Збережена пам’ять
 Книги до Харкова привіз 
радник iз питань політики Єв-
ропарламенту Грегорі Жульєн 
завдяки особистому і давньому 
проханню Галини Хоткевич, 
яка більшу частину свого життя 
прожила у французькому місті 
Греноблі. «Ця довга історія роз-
почалася ще в 2009 році, — роз-
повів він, приїхавши в Україну. 
— На той час я проходив стажу-
вання у Львівському національ-
ному університеті імені Івана 
Франка. У Львові професор лі-
тератури пан Кравець повідо-
мив, що в мене є можливість 
познайомитися з дочкою Гната 
Хоткевича. Коли я повернувся 
до Франції, то навідався до неї, 
щоб познайомитися з цією жін-
кою. Вона була тяжко хвора. 
Вона розуміла, що наближався 
той день, коли вона нас покине. 
І її найбільшим бажанням було 
повернути частинку культурно-
го спадку на батьківщину».
 Серед семи книг, які Літе-
ратурному музею передав пан 
Жульєн, — перше видання «Ка-
мінної душі» (1911 р.), «Гетьман 
Мазепа» (1917 р.), «Спомини 
з революції» (1905 р.), рідкіс-
не видання п’єси «Шакунта-
ла» (1884 р.) індійського пое-
та Калідаси, яку свого часу пе-
реклав письменник. Як повідо-
мила літературознавець Тетяна 
Пилипчук, повернуті книги — 
бібліографічна рідкість, хоча й 
не належать до числа унікаль-
них. Такі ж примірники сьогод-
ні можна знайти у різних бібліо-
теках та музеях країни. Однак 
у рідному місті від великого ар-
хіву митця лишилося  лише кіль-
ка літературних артефактів, що 
не сприяло популяризації його 
імені та багатогранного спадку. 
 Останній справді дивує 
своєю різноплановістю. Хот-
кевич загалом написав 600 му-
зичних творів, кілька романів, 
п’єс, кіносценаріїв, чимало 
повістей та оповідань, перекла-
дав українською іноземних ав-
торів. Його «Поема про Бай-
ду», «Буря на Чорному морі», 
«Нечай» та багато інших стали 
народними піснями. Гнат Хот-
кевич створив капелу банду-
ристів у Полтаві (цей радянсь-
кий колектив першим отримав 
контракт на гастролі в Північ-
ній Америці), а також заснував 
гуцульський театр на Західній 
Україні. Зіграти у кіно він теж 
встиг, отримавши роль кобзаря 
у фільмі «Назар Стодоля». Най-
відоміший роман письменника 
«Камінна душа», який щойно 
повернувся до Харкова, вийшов 
з власними ілюстраціями авто-
ра. Це ще один штрих до його 
таланту, який не перестає ди-
вувати своєю багатогранністю. 

Життя як суцільна пригода
 За сценарієм долі Гната Хот-
кевича можна легко зняти за-
хоплюючий пригодницький 
фільм, бо такі житейські віра-
жі навмисне не вигадаєш. На-
родився він у Харкові 31 грудня 
1877 року. Його батьки працю-
вали на родину багатого купця, 
що все літо проводив у селі Де-
ркачі. Там кмітливий хлопчина 
вперше познайомився зі «сліпим 
дядьком Павлом», який навчив 
його грати на бандурі, визна-
чивши тим самим один із основ-
них напрямків діяльності май-
бутнього митця. Сьогодні мало 
хто пам’ятає, але саме Хоткевич 
розробив унікальний харківсь-
кий стиль гри на цьому інстру-
менті, який і понині вважаєть-
ся одним iз найвиразніших. 
 Вступивши до Харківського 
реального училища, а потім і до 
технологічного інституту, Гнат 
серйозно захопився історією, 
фольклором та українською лі-
тературою і при цьому годинами 
пропадав просто неба серед сліп-
ців-кобзарів, мандрівне мистец-
тво яких на той час було дуже 
популярним. «Ловко грає. Аби 
ще очі вийняти, то був би знат-
ний кобзар», — казали старці, 
почувши гру молодого музикан-
та. Втім, така творчість не віта-
лася владою, тому Хоткевича 
виключили з інституту й на два 
роки вислали з Харкова. Не дов-
го думаючи, він взяв свою бан-
дуру й поїхав «у Київ до Лисен-
ка». Після прослуховування ві-
домий композитор був вражений 
не лише віртуозною грою студен-
та-відчайдуха, а й його власними 
музичними композиціями. Наго-
родою стало місце соліста-банду-
риста у хорі з зарплатою 60 кар-
бованців на місяць, де харкі-
вець швидко набув слави віртуо-
за. Втім, «сите» київське життя 
тривало недовго, бо в інституті 
швидко зрозуміли свою помил-
ку й знову відновили талановито-
го студента у списках. Повернув-
шись вже більш досвідченим му-
зикантом, Хоткевич у 1902 році 
організував виступ кобзарів та 
лірників з усієї України в рамках 
ХІІ археологічного з’їзду, про-
читавши наукову доповідь про 
мистецтво вітчизняних харак-
терників. Це був, без перебіль-
шення, зухвалий виклик, який 
додав колоритній вуличній куль-
турі більш легального статусу.
 Після навчання Гнат вла-
штувався на роботу до техніч-
ного відділу місцевої залізниці, 
де з числа рядових працівників 
організував перший в Україні 
робітничий театр. Водночас 
вийшла друком і його перша 
книга — «Поезія у прозі». Але 
в 1905 році грянула революція, 
яка різко змінила життя «заліз-
ничника». Страйковий комітет 
обрав його головою й відправив 
делегатом на з’їзд до Москви. 
Хоткевич автоматично опинив-
ся у «чорному списку» неблаго-
надійних бунтарів, тому, побою-
ючись арешту, змушений був 
емігрувати до Галичини. 
 На Західній Україні, що на 
той час перебувала у складі Авс-
тро-Угорської імперії, харківець 
швидко став своїм, поселив-
шись у селі Криворівня на Гу-
цульщині. «Як я роззявив рота 
від здивування, то так із роззяв-
леним ротом ходив усі ті шість 

років», — пригадував пізніше 
письменник. Він так надихнув-
ся цим краєм, що написав місце-
вим діалектом повість «Камінна 
душа», п’єсу про Довбуша і вели-
кий роман про нього, серію опові-
дань «Гірські акварелі» та «Гу-
цульські образки». Зблизившись 
із місцевими мешканцями, Хот-
кевич створив унікальне явище 
— Гуцульський народний театр. 

Переважна більшість «акторів» 
були неписьменними селянами 
й вивчали ролі на слух, але гра-
ли настільки переконливо, що 
з часом їх почали запрошувати 
на гастролі Буковиною, Галичи-
ною і навіть до Польщі. Захоплю-
валася цим театром і Марія Зань-
ковецька. Кажуть, на його розви-
ток вона віддавала чи не всі свої 
заощадження. Паралельно Хот-
кевич виступав із концертами й 
навіть уклав перший підручник 
із гри на бандурі.
 Покинути Галичину Хотке-
вича змусили банальні злидні. 
Втім, поселившись у Києві, він 
швидко включився до культур-
но-мистецького життя й органі-
зував гастролі Гуцульського те-
атру не лише на Наддніпрянсь-
кій Україні, а й у Москві. Чер-
гова зухвалість теж коштувала 
дорого — митця затримали й 
вислали з України до Воронежа, 

де він прожив із 1912 по 1917 
рік. 
 Додому з вигнання Хоткевич 
повернувся, маючи на руках чи-
малий доробок. Він одразу видав 
перший том «Історії України», 
завершив і надрукував тетрало-
гію «Богдан Хмельницький» та 
багато інших творів. У двадця-
тих роках взявся за тетралогію 
про життя Тараса Шевченка під 
назвою «В сім’ї геніїв», працю-
вав над перекладами Шекспі-
ра, Мольєра, Гюго та розвідка-
ми на тему театру, досліджував 
українські народні інструменти. 
Працюючи викладачем літера-
тури в Харківському технікумі, 
паралельно читав лекції про 
кобзарів і бандуристів, вів клас 
бандури в Харківському музич-
но-драматичному інституті, ор-
ганізував робітничий хор та інс-
трументальний ансамбль у од-
ному з прилеглих до Харкова 
сіл. Крім цього, редагував літе-
ратурно-громадський тижне-

вик «Гасло». Як подібну різно-
плановість могла вмістити в собі 
одна людина, лишилося таємни-
цею. Але українофільство мит-
ця знову не сподобалася владі 
— тепер уже радянській. Його 
арештували влітку 1938 року 
і після тримісячних допитів та 
психологічних тортур змусили 
назвати себе «німецьким шпигу-
ном». Розстріляли Хоткевича у 
Харкові 8 жовтня того ж року. 

П’ять разів батько
 З донькою запорізького куп-
ця Катериною Рубанович Гнат 
познайомився, коли працю-
вав на залізниці. Молодих лю-
дей звело мистецтво, бо дівчина 
серйозно займалася музикою. 
Саме з нею Хоткевич виїхав на 
Гуцульщину, де й народила-
ся їхня третя спільна дитина. 
Втім, суцільні злидні не спри-
яли родинному щастю. Дружи-

на, залишивши на чоловіка усіх 
малюків, повернулася до бать-
ківської родини. 
 Солом’яним удівцем Гнат 
пробув недовго, оскільки у ньо-
го зав’язалися романтичні сто-
сунки із заміжньою жінкою — 
письменницею Катрею Грине-
вичівною. Вона погодилася пої-
хати з ним на Велику Україну і 
навіть народила сина, але зго-
дом за прикладом першої дру-
жини покинула малюка на бать-
ка та свекруху й повернулася до 
Львова. Втретє Хоткевич одру-
жився, вже будучи 43-річним 
викладачем технікуму. Його об-
раницею стала 20-річна студен-
тка Платоніда Скрипко. Тобто 
мама Галини Хоткевич, яка усе 
своє життя опікувалася архівом 
свого батька і кілька разів при-
їздила до Харкова, переймаю-
чись організацією музею в їхнь-
ому родинному будинку, що в се-
лищі Високий. 
 Рідне місто Галина Гнатівна 
покинула в роки німецької оку-
пації, прихопивши з собою бать-
ківські раритети. «Що робити з 
архівом, від кого берегти? — на-
писала вона у своїх спогадах. — 
«Свої», як вогню, боялися прий-
мати й зберігати, а німці спалили 
б його. Семененко допоміг у ван-
тажному вагоні відвезти, поки 
можна було, до Львова. Все наше 
майно, тобто батьків  архів — 
скри ні з рукописами, книги, ск-
ринька з малюнками, три банду-
ри — завантажили у половину ва-
гона. Більшу частину архіву поз-
носили з мамою до центрального 
музею (де й лежав він з написом 
«не трогать» аж до кінця 1950-х 
років), а особисті речі Хоткевича, 
малюнки, бандури поїхали у скри-
нях з нами далі. З Лодзі виїжджа-
ли наспіх. Якось увечері вся гру-
па опинилась на вокзалі перед за-
повненим потягом. Заштовхує 
мене тьотя Оля, а я кричу: «Архі-
ви треба завантажити, архіви!..» 
— «Архіви повезуть товарним, як 
і досі возили»...
 І ось днями сім книг із тих 
старих скарбів повернулися до-
дому. Після смерті пані Гали-
ни якраз минуло дев’ять довгих 
років... ■

Гнат Хоткевич.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙

Радник з питань політики Європарламенту Грегорі Жульєн виконав 
заповіт доньки Гната Хоткевича.
Фото з альбому ХОДА.

❙
❙
❙

«Як я роззявив рота від здивування, то так із 
роззявленим ротом ходив усі ті шість років», — 
писав письменник про своє життя на Гуцульщині.

РАРИТЕТИ  

Без права на спокій
До Харкова з Франції повернулися власні книги видатного земляка Гната Хоткевича

■
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Валентина САМЧЕНКО

 У Національному академіч-
ному драматичному театрі імені 
Івана Франка наприкінці чер-
вня, 21-го, показали соту виста-
ву «Увертюра, До побачення» за 
новелою письменника-патрона 
«Сойчине крило». 
 «Для історії театру ця виста-
ва є певною мірою знаковою, і 
не лише тому, що ми звернули-
ся до творчості нашого Патро-
на, Генія, Філософа Івана Фран-
ка, — розповідає завідувачка лі-
тературно-драматичною части-
ною Наталія Пономаренко. — 19 
січня 2002 року на Водохреща її 
показом відкрився експеримен-
тальний сценічний майданчик 
«Театр у фойє», де відбували-
ся пошуки молодих режисерів, 
драматургів, сценографів, ак-
торів. Десять років потому, 19 
березня 2012-го, цією виставою 
відкрилася Камерна сцена, з на-
годи 75-річчя від дня народжен-
ня багаторічного керівника те-
атру, нашого Вчителя, Май стра 
режисури Сергія Данченка, і 
відтоді носить його ім’я.

 Заради справедливості не 
можна не зауважити, що най-
перший прем’єрний показ 
«Увертюри, До побачення» від-
бувся у січні 2000 року в Київсь-
кій академічній Майстерні теат-
рального мистецтва «Сузір’я». 
Прем’єра стала доленосною як 
для режисера Андрія Приходь-
ка, так і для виконавиці ролі 
Марії Наталії Корпан. Присут-
ній на прем’єрі Сергій Данчен-
ко запросив митців до Театру 
імені Івана Франка».
 За час, що минув від дня 
прем’єри, вистава «Увертюра, 
До побачення» побувала в числен-
них гастрольних мандрах, пред-
ставляла сценічне мистецтво Ук-
раїни на багатьох міжнародних 
театральних фестивалях.
 Як і на прем’єрній виставі, 
донині в головних ролях Остап 
Ступка, народний артист Украї-
ни, та Наталія Корпан, заслуже-
на артистка України. Вони по-
казують, як непросто зрозуміти 
у житті, хто твоя друга полови-
на і чим обертаються запальні 
рішення і легковажність. 
 Головний герой зустрічає 

сороковий рік життя. (Для 
більшості чоловіків перелом-
ний вік, про це добре знає ав-
тор новели «Сойчине крило», 
яка вперше була надрукована 
у збірці у 1905 році, коли Іва-
нові Франку виповнилося уже 
60). Життя його відлюдне й его-
центричне. Думає, зокрема, про 
улюблену музичну композицію 
«Россінієву увертюру до «Віль-
гельма Телля», виконану на 
фісгармонії; «Уайльдову стат-
тю про Христа — що то такий 
майстер стилю і такий хороб-
ливо-новочасний чоловік ска-
зав нового на сю тему?» Є пла-
ни переглянути свіжі ілюстра-
ції — і Jugend, і Liberum veto, 
й «Артистичний вісник». Іще й 
інша розкіш прилагоджена — 
цілий гарнітур нових валків до 
фонографу з піснями і розмова-
ми різних знаменитостей. 
 Уважний глядач зі слів і гри 
лише двох акторів чітко зма-
льовує в уяві побут, стиль жит-
тя і події переломного періоду 
межі ХІХ та ХХ століття. Усе 
це в обрамленні отриманого са-
мітником листа з Порт-Артура 

від коханої Манюсі, яка нази-
вала його — Массіно. Не маючи 
свого часу пристрасної відповіді 
на свої почуття, вона втекла з 
Генрисем, який насправді ви-
явився брехуном і злодієм, що  
обікрав навіть батька дівчини. 
І то був лише початок тяжких і 
принизливих пригод. Коли бан-
да гастролювала в Одесі, Ген-
рись пропав, а Маню забрав ва-
тажок банди — Зигмунт, яко-
го згодом арештували. Ще мо-
лоду жінку програли в карти... 
Потрапила вона й туди, де було 
чути відголоски війни.
 «Герою послано було кохан-
ня як Дар Божий, але юнацький 

максималізм, той самий его-
центризм і внутрішня зосеред-
женість на собі не дали змоги 
розгледіти, зрозуміти, що той 
Дарунок був Істиною, і тепер 
новорічна ніч перетворюєть-
ся на болючу сповідь, де реаль-
ність межує з божевіллям, де 
спогади стають реальними, — 
каже Наталія Пономаренко. — 
Неможливо зрозуміти, ця жін-
ка, що з’явилася на його порозі, 
— реальна особа чи хвороблива 
уява Масіно творить цей образ. 
 Фінал вистави лишається 
відкритим… Знов лунає дзвіно-
чок: це принесли листа чи при-
йшла Марія?...» ■

У липні Національна опера Ук-
раїни завершує свій 151-й те-
атральний сезон. За традицією, 
представить заключний Гала-
концерт, в якому будуть пока-
зані найкращі фрагменти з опер 
і балетів у виконанні солістів, 
хору і оркестру. А ще перед 
тим театр подарує два казко-
вих балети Петра Чайковського 
«Лебедине озеро» та «Спляча 
красуня», п’ятий прем’єрний 
показ осучасненої опери Рос-
сіні «Севільський цирульник», 
а у рамках проекту «Українські 
оперні зірки у світі» — зустріч 
з улюбленицею публіки Люд-
милою Монастирською.

«Лебедине озеро» (2 липня)
 Цей балет композитора з козацького 
роду Петра Чайковського полонить сер-
ця шанувальників класичної музики вже 
більше століття. В його основі — казка 
лицарської епохи, історія кохання, напов-
нена безліччю перешкод і випробувань. 
Частина шанувальників творчості Чай-
ковського вважає, що написати таку про-
никливу музику його надихнуло озеро з 
лебедями в Черкаській області, де кілька 
днів відпочивав композитор, милуючись 
природою. Хоча в Німеччині впевнені, що 
в балеті розповідається саме про Лебе-
дине озеро поблизу тамтешнього міста 
Фюссен.
 Суперпопулярне нині «Лебеди-
не озеро», нагадаємо, мало... проваль-
ну прем’єру. Тоді засмучений автор за-
явив, що балет оцінять, але пізніше. І не 
помилився. Уже через 18 років мала ус-
піх блискуча постановка Льва Іванова та 
Маріуса Петіпа.
 У Національній опері України «Ле-
бедине озеро» йде у двох сценічних ре-
дакціях — Валерія Ковтуна (1986 р.) та 
Анатолія Шекери (1995 р.) На відміну від 
постановки Маріуса Петіпа 1895 року, яка 
стала канонічною, а його балерина-лебідь 
— символом балету, відомий українсь-
кий балетмейстер Анатолій Шекера зро-
бив акценти на іншому. Його постановка 
— це, в першу чергу, чоловічий балет із 
добре прописаною темою героїзму, вті-
ленням якого став Зігфрід.
 Виконавці: Катерина Алаєва (Одет-
та-Оділія), Микита Сухоруков (Принц 
Зігфрід), Максим Білокриницький (Рот-
бард, злий геній), Сергій Литвиненко 
(Наставник принца), Людмила Мельник 
(Володарна принцеса).

«Норма» (3 липня) 
 Белліні написав оперу «Норма» на 
основі трагедії французького письмен-
ника Луї Олександра Соме. Найвідомі-
шою виконавицею головної героїні була 
Марія Каллас.
 Серед багатьох творів цього жанру 
«Норма» виділяється віртуозними со-
прановими аріями. Одна з найпопуляр-
ніших — це каватина Норми Casta diva. 
У ній жриця звертається в молитві до мі-
сяця. Цю арію Белліні переробляв вісім 
разів! 
 Прем’єра опери «Норма» в Націо-
нальній опері України відбулася у 2007 
році. Останнім часом майже кожного 
разу в «Нормі» глядачі Національної опе-
ри мають можливість почути кращих за-
прошених солістів завдяки проекту «Ук-
раїнські оперні зірки у світі». Цього разу 
— зустріч з Людмилою Монастирською, 
чий репертуар партія Норми поповнила 
нещодавно. 
 «Дуже мало театрів мають у своєму 
репертуарі «Норму», — розповіла спі-
вачка в одному з недавніх інтерв’ю. — 
Адже музика її складна для виконання. 
Особливо складна каватина Casta diva, 
оскільки — це початок вистави, коли 
співачка з’являється на сцені ще недо-
статньо «розігрітою», майже не «розс-
піваною», а одразу потрібно виконувати 
таку розгорнуту каватину, до того ж весь 
час утримувати молитовно підняті вгору 
руки». 
 «...Саме завдяки міцним режи-
серським традиціям оперних постановок 
у київському театрі я особливо комфорт-
но почуваю себе на рідній сцені», — до-
дала Людмила Монастирська.
 Головні партії виконують: Людми-
ла Монастирська (Норма); Сергій Пащук 
(Полліон); Наталія Николаїшин (Адальжі-
за); Сергій Ковнір (Оровезо); Тетяна Ха-
раузова (Клотільда); Олександр Дяченко 
(Флавій).

«Спляча красуня» (4 липня)
 Казкова феєрія «Спляча красуня» 
захоплює глядача яскравою й урочи-
стою візуальною складовою і глибин-

ним філософським підтекстом. Балет 
на музику Петра Чайковського поставле-
ний за сюжетом відомої всім з дитинс-
тва казки Шарля Перро про принцесу, 
яка заснула на сотню років, щоб пробу-
дитися від поцілунка прекрасного при-
нца.
 Прем’єра балету відбулася 15 січня 
1890-го. Потім були поставновки на ба-
гатьох сценах світу, але в основі виста-
ви упродовж багатьох років була хоре-
ографія Петіпа, що стала класичною. 
 У 1990 році постановочна група в 
складі балетмейстера Віктора Литви-
нова, диригента Володимира Кожухаря, 
художника Юрія Білоненка здійснила 
постановку нової версії класичного ба-
лету. А з 1998 р «Спляча красуня» на 
сцені Національної опери України йде в 
оформленні головного художника теат-
ру Марії Левитської.
 Головні партії: Анна Муромцева 
(Принцеса Аврора), Олександр Скул-
кін (Принц Дезіре), Ольга Скрипченко 
(Фея Бузку), Сергій Литвиненко (Зла 
фея Карабос), Катерина Петі (Фея Ніж-
ності), Маргарита Альянах (Фея Сміли-

вості), Єлизавета Гогідзе (Фея Безтур-
ботності), Анастасія Гурская (Фея Щед-
рості), Світлана Оніпко (Фея Жвавості) 
та інші.

«Севільський цирульник» 
(5 липня)
 Музичні і театральні шедеври — 
довгожителі. «Севільському цируль-
нику» Джоаккіно Россіні уже понад 200 
років. Попри провал першого показу 
опери, вона є одним із найпопулярніших 
творів світової класики. Прем’єра остан-
ньої редакції на київській сцені НОУ від-
булася 19 квітня 2019 року.
 «Ця комічна історія справді позача-
сова і поза простором, — каже режи-
сер-постановник Анатолій Солов’яненко. 
— Саме такою я і хотів представити її 
українському глядачеві». І волею режи-
сера герої опинилися в іншому часі. 
 Опера насичена смішними приго-
дами, інтригами та емоціями, а музи-
ка сповнена витонченості, свіжості й 
стрімкої темпераментності. Постанов-
ка висміює сучасні ошуканство і розбе-
щеність. Завдяки новаторству режисера 

класичний сюжет у сучасних реаліях на-
був актуальності.
 Головні партії у п’ятому прем’єрному 
показі виконують: Ігор Євдокименко 
(Фігаро), Анатолій Погрібний (Граф Аль-
мавіва), Ольга Фомічова (Розіна), Дмит-
ро Агєєв (Лікар Бартоло), Сергій Магера 
(Дон Базиліо, учитель музики), Анжелі-
на Швачка (Берта).
 Диригент-постановник — Микола 
Дядюра; художник-постановник — Ан-
дрій Злобін; художник по костюмах — 
Ганна Іпатьєва; хормейстер-постановник 
— Богдан Пліш; диригент — Алла Куль-
баба.

Гала-концерт (6-7 липня)
 Завершальним акордом сезону ста-
не грандіозний Гала-концерт, у програ-
мі якого прозвучать кращі фрагменти з 
оперних та балетних вистав.
 У стінах Опери два дні поспіль: 
С. Гу лак-Артемовський, увертюра до 
опери «Запорожець за Дунаєм» та дует 
Одарки і Карася; М. Скорульський, Ада-
жіо з балету «Лісова пісня»; Дж. Рос-
сіні: Каватина Фігаро і арія Дона Ба-
зиліо з опери «Севільський цирульник»; 
арія Дона Профондо і Фінал I дії опери 
«Подорож до Реймса»; Л. Мінкус: «Ін-
дуський танок» з балету «Баядерка»; 
Д. Фавре: «Сила природи», Дж. Верді: 
Арія Ренато з опери «Бал-маскарад»; 
сцена з опери «Дон Карлос»; І. Штра-
ус: «Кайзер вальс» із балету «Віденсь-
кий вальс»; Дж. Пуччіні: сцена Мімі і Ру-
дольфа з опери «Богема»; Te Deum з 
опери «Тоска», монолог Чіо-Чіо-Сан з 
однойменної опери; В. Соловйов-Сєдой: 
«Гопак»; Г. Доніцетті, романс Неморіно 
з опери «Любовний напій»; Л. Деліба, 
дует з опери «Лакме»; Ф. Давид, Кон-
цертіно для 4-х тромбонів; Ш. Гуно, Куп-
лети Мефістофеля з опери «Фауст»; П. 
Чайковський, Па-де-де з 3-ї дії балету 
«Лебедине озеро»; Ж. Оффенбах, Арія 
Олімпії з опери «Казки Гофмана».
 Завершиться Гала-концерт молит-
вою з опери «Запорожець за Дунаєм» 
(С. Гулак-Артемовський) у виконанні Ва-
лентина Дитюка і хору театру та молит-
вою за Україну «Боже Великий, Єдиний» 
Миколи Лисенка у виконанні всіх учасни-
ків концерту.
 Виступатимуть, зокрема, Сергій Ма-
гера, Анастасія Шевченко, Ігор Євдоки-
менко, Валентин Дитюк, Тарас Штонда, 
Анжеліна Швачка.
 За матеріалами пресслужби Націо-
нальної опери. ■

ЧАС «Т»

Кохання як дар божий
Межа століть у виставі за новелою Івана Франка

■

Ролі у виставі «Увертюра, До побачення» виконують Остап Ступка 
та Наталія Корпан.
Фото надане театром.

❙
❙
❙

АФІША

Де те Лебедине озеро
Національна опера завершує 151-й театральний сезон

■

Написати проникливу музику до «Лебединого озера» Петра Чайковського
могла надихнути природа нинішньої Черкаської області.

❙
❙
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«Зараз результати не важливі, але завжди краще перемагати. Команда 
показала непогану гру як в атаці, так і в обороні, але багато чого треба 

покращити, будемо працювати далі».
Луїш Каштру
головний тренер ФК «Шахтар»

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Через ранній початок 
сезону та старт кваліфіка-
ції єврокубків футболісти 
українських клубів зму-
шені активно набирати 
форму через спаринги.
 Донецький «Шахтар» 
почав звикати до вимог 
нового головного трене-
ра Луїша Каштру на збо-
рах у Німеччині. «Гірни-
ки» вже встигли виграти 
два матчі. Спочатку по-
маранчево-чорні розгро-
мили «Лудогорець» — 3:0 
(голи в активі Тете, Ала-
на Патріка та Данила Сі-
кана), а потім ще один гол 
переможця молодіжного 
чемпіона світу Сікана до-
поміг обіграти софійське 
ЦСКА. 
 Португальський на-
ставник донеччан задо-
волений діями коман-
ди, хоча й визнає, що ре-

зультати матчів на цьо-
му етапі підготовки не так 
важливі. «Зараз результа-
ти неважливі, але завжди 
краще перемагати. Коман-
да показала непогану гру 
як в атаці, так і в обороні, 
але багато чого треба пок-
ращити, будемо працюва-
ти далі», — сказав Луїш 
Каштру.
 Суперник «гірників» 
по Суперкубку — київське 
«Динамо» — перед вильо-
том на збір до Австрії встиг 
провести товариський 
матч проти друголігово-
го «Полісся». «Біло-сині» 
резервним складом міні-
мально програли — 1:2, 
єдиний гол в активі Ми-
кити Кравченка. Асистом 
відзначився сенегальсь-
кий нападник Матар Дійє, 
який останні пів року про-
вів у складі «Олімпіка», а 
в червні перебував у розта-
шуванні «Динамо» на пе-

регляді. Але, за інформа-
цією ЗМІ, він уже зали-
шив тренувальний табір 
віце-чемпіонів України — 
кияни не змогли зійтися в 
ціні з власниками прав на 
футболіста.
 Не поїде на австрійсь-
кий збір і бразильський ле-
гіонер Сідклей — «Інтер-
насіональ» готовий узяти 
хавбека в оренду, але ди-
намівці наполягають на 
повноцінному трансфері.
 Тим часом кияни під-
писали другого літнього 
новачка — із «Зорі» пе-
рейшов півзахисник на-
ціональної збірної Олек-
сандр Караваєв. 
 Зазначимо, що перед 
початком сезону підопіч-
ні Хацкевича зіграють на 
австрійських полях п’ять 
матчів — проти румунсь-
кого «Ботошані», місце-
вих «Ваккера» та «Шва-
ца», грецького «Олім-

піакоса» та англійського 
«Брентфорда».
 Активно готують-
ся до офіційних поєдин-
ків і представники Украї-
ни в Лізі Європи — «Олек-
сандрія», «Маріуполь» і 
«Зоря».
 Бронзові призери ми-
нулого сезону, які впер-
ше гратимуть на групово-
му етапі ЛЄ, свої спаринги 
проводять у Нідерландах. 
Підопiчні Шарана вже 
встиг ли програти німець-
кому «Юрдінгену» (3:4) та 
перемогти бельгійський 
«Андерлехт» (2:1) і гол-
ландський «АЗ» (3:0). Не 
забувають олександрійці 
і підсилюватися — вони 
вже підписали контракти 
з Валерієм Лучкевичем, 
Денисом Мірошниченком, 
Максимом Третьяковим i 
Денисом Безбородьком.
 Уже традиційно 
«Маріуполь» бере в орен-

ду молодих вихованців 
«Шахтаря». До кінця на-
ступного сезону за азовців 
виступатимуть Максим 
Чех, Олексій Кащук i Вік-
тор Корнієнко — чемпіо-
ни світу U-20 у складі ук-
раїнської збірної. 
 Натомість «Зоря», від-
пустивши в Київ свого ка-
пітана Караваєва, підпи-
сала чотирирічний конт-
ракт із динамівцем Бог-
даном Михайличенком i 
продовжила оренду Олек-
сандра Тимчика.
 Нагадаємо, що но-

вий сезон Української 
прем’єр-ліги стартує 28 
липня поєдинком за Су-
перкубок, який уже тра-
диційно прийме Одеса. 
Першою ж з українських 
команд єврокубкові ба-
талії розпочне лугансь-
ка «Зоря». Суперником 
«біло-чорних» у другому 
кваліфікаційному раун-
ді ЛЄ стане переможець 
пари «Будучность» (Чор-
ногорія) / «Нарва-Транс» 
(Естонія). Матчі за участю 
«Зорi» пройдуть 25 липня 
і 1 серпня. ■

Оксана ПРОДАНЧУК

 Чергове спортивне свято 
дійшло до свого завершення — 
у Мінську фінішували ІІ Євро-
пейські ігри — 2019. Останній 
змагальний день виявився для 
нашої збірної найурожайнішим 
— 14 нагород, з яких 6 золотих, 
4 срібні та 4 бронзові.
 Найтитулованішим спорт-
сменом Євроігор-2019 став гім-
наст Олег Верняєв, який здо-
був «срібло» у багатоборстві та 
у вправах на коні, а золоту на-
городу Олегу принесла вправа 
на його коронному снаряді — на 
паралельних брусах. Саме в цій 
дисципліні Верняєв є діючим 
олімпійським чемпіоном. Для 
спортсмена, який тільки в люто-
му переніс операцію, такий ре-
зультат є надуспішним. Бажає-
мо Олегу повністю відновитися 

і підійти до Олімпійських ігор в 
оптимальних кондиціях.
 Не відстали від свого колеги 
й інші гімнасти — Ігор Радівілов 
та Петро Пахнюк здобули брон-
зові нагороди змагань. На рахун-
ку Радівілова бронзові нагороди 
у вправах на кільцях та опорно-
му стрибку. Петро Пахнюк став 
третім у вільних вправах.
 Продовжили медальний ма-
рафон наші дівчата. У вправах 
на колоді бронзову нагороду ви-
борола Діана Варінська, а юна 
Анастасія Бачинська стала чем-
піонкою Європейських ігор у 
вільних вправах.
 Таким чином, наші гімнасти 
сумарно здобули вісім нагород 
й посіли друге місце в загально-
командному заліку змагань гім-
настів.
 Радували українських уболі-
вальників і наші боксери. На їх-

ньому рахунку чотири нагоро-
ди. Золоті медалі впевнено здо-
були Олександр Хижняк (до 75 
кг) та Віктор Вихрист (понад 91 
кг), «срібло» на рахунку Мико-
ли Буценка (до 56 кг), а бронзо-
ву нагороду здобув Євген Бара-
банов (до 69 кг).
 Не підвів своїх уболіваль-
ників і Жан Беленюк. Наш то-
повий борець греко-римсько-
го стилю зумів зробити те, що 
йому не вдалося реалізувати на 
минулих Європейських іграх у 
Баку — спортсмен переміг у фі-
налі і здобув нагороду найвищо-
го ґатунку. Беленюк відсвятку-
вав свою перемогу яскравим го-
паком у центрі килима.
 «Дякую всім українцям, які 
мене підтримували і бажали пе-
ремоги. Європейські ігри — це 
дуже важливий старт для мене. 
Я віддав усі сили і дуже радий, 

що маю медаль найвищої про-
би. Два попередні візити в Бі-
лорусь для мене закінчували-
ся поразками, а зараз мені вда-
лося поставити жирну хорошу 
крапку наприкінці Європейсь-
ких ігор», — сказав Жан Беле-
нюк після свого тріумфу.
 Яскравими виявилися й ко-
мандні змагання з легкої атлети-
ки. У вирішальній гонці переслі-
дування українці декласували 
господарів турніру — збірну ко-
манду Білорусі. Коли 17 спорт-
сменів на найвищій сходинці 
п’єдесталу співали Гімн України, 
гордість переповнювала за наших 
співвітчизників.
 У підсумку за десять змагаль-
них днів наша національна ко-
манда здобула аж 51 нагороду — 
16 золотих медалей, 17 срібних і 
18 бронзових. Це дозволило на-

шій збірній посісти третє місце у 
загальному заліку. Вище тільки 
збірні Росії (109) та Білорусі (69).
 Зважаючи на те, в якому 
стані перебуває вітчизняний 
спорт, такий результат мож-
на вважати надуспішним, адже 
наші спортсмени всупереч усьо-
му виходять на арену і віддано 
відстоюють честь країни. 
 Хочеться вірити, що ці ігри 
стануть поштовхом для спортив-
них чиновників і спорт в Україні 
буде розвиватися, а не занепада-
ти. Будемо сподіватися, що через 
кілька років змагання такого рів-
ня відбудеться й на теренах Ук-
раїни. А нашим спортивним ге-
роям хочеться подякувати й по-
бажати вдало підготуватися до 
найголовніших змагань — Олім-
пійських ігор, які пройдуть в 
Токіо наступного літа. ■

ФУТБОЛ

З новачками — на крутi рубежi 
«Динамо» шукає підсилення, а «Шахтар» звикає до нового тренера

■

Олександр Караваєв став другим літнім новачком 
київського «Динамо».
Фото з сайта sport. ua.

❙
❙
❙

Чемпіони Європейських ігор — Олег Верняєв та Анастасія Бачинська.❙
Українські легкоатлети під час нагородження.❙

ПІДСУМКИ

На ентузіазмі «золото» здобудеш...
Українці тріумфально виступили на ІІ Європейських іграх у Мінську

■

Топ-5 загальнокомандного заліку 
Місце Країна Золото Срібло Бронза Загальна кількість
1 Росія 44 23 42 109
2 Білорусь 24 16 29 69
3 Україна 16 17 18 51
4 Італія 13 15 13 41
5 Нідерланди 9 13 7 29
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 Сварка в родині. Дружина б’є 
чоловіка. Нещасний залiз під ліжко. 
Дружина намагається дістати його 
шваброю:
 — Вилазь!
 — Не вилізу.
 — Вилазь!
 — Хто в домі господар? Казав 
не вилізу — значить не вилізу.

* * *
 Допомагаючи вчитися своїм ді-
тям, я отримав ще одну вищу, одну 
неповну вищу і ще три середні шкіль-
нi освіти.

* * *
 Зараз пучок зеленої цибулі кош-
тує стільки, що з ним буде не сором-
но прийти до дівчини на 8 Березня.

* * *
 Коли вранці Циля продала пода-
рований їй увечері букет, Абрам зро-
зумів: це таки його жінка.

* * *
 Жiнка — чоловiку:
 — Уже лiто, може, махнемо на 
море?
 — Згоден. Із нашою зарплатою 
на нього залишається тільки махнути.

Життя на переправі
Три пороми національного перевізника України «Укрферрі» виходять в море під іноземними прапорами, 
бо так менше проблем

По горизонталі:
 1. Герцог Курляндії і Семигалії, 
фаворит російської імператриці 
Анни Іоанівни. 3. Зимовий птах. 8. 
Французький футбольний клуб. 10. 
Український варіант імені Теодор. 
11. Принц Данії, вигаданий Шек-
спіром. 12. Одиниця площі, сотка. 
14. Отруйна змія. 16. Циркова про-
фесія, майстер підкидання різних 
предметів. 19. Веселка. 21. «До-
машній дощ». 24. Марка українсь-
ких літаків. 25. Спартанський цар, 
який затримав напад на Грецію 
війська перського царя Ксеркса. 
27. Один із засновників знамени-
тої американської компанії з ви-
робництва мотоциклів. 28. Офіцій-
не повідомлення про незгоду з дія-
ми країни, яке надсилає посольс-
тво чи міністерство закордонних 
справ. 29. Античне місто-держава 
на території нинішньої Миколаївсь-
кої області. 30. Австралійський вед-
медик, що спить на деревах. 
По вертикалі:
 1. Пов’язка для підтримання 
частин тіла в певному положенні. 2. 
Військовий чи бюрократичний чин. 4. 
Хутряний мішечок, відкритий з обох 
боків, для зігрівання рук взимку. 5. 
«Бабусю Настю поховали і ..., ... од-
волали Трохима діда. Прогуло про-
кляте лихо та й заснуло» (Тарас Шев-
ченко). 6. Відрізок, що з’єднує дві 
точки кривої лінії. 7. Шеф гестапо, 
головний опонент Штірліца у фільмі 

«Сімнадцять миттєвостей весни». 9. 
Кримськотатарський герб. 13. «Ко-
зацькому ... нема переводу» (народ-
на приказка). 15. Музична форма, 
заснована на розвитку однієї теми, 
що проводиться поперемінно в різ-
них голосах. 17. Трансільванський 
князь, який очолив у 1703—1711 
рр. національно-визвольну війну 
угорського народу. 18. Головний ге-
рой оперети Імре Кальмана «Коро-
лева чардаша». 20. Сибірська річка. 
21. Український мультиплікаційний 
режисер, автор знаменитого серіалу 
про козаків. 22. Ім’я французького 
письменника, літературного батька 
Червоної Шапочки та Кота в Чоботях. 
23. Доказ невинуватості, який поля-
гає у доведенні факту, що в момент 
скоєння злочину людина перебувала 
в іншому місці. 26. 24 години.

Кросворд №70 
від 26 червня

з 1 до 7 липня
 Овен (21.03—20.04). Продумуйте всі де-
талі наперед, це допоможе завершити в термін 
розпочаті проекти. Будуть моменти, коли ви 
зможете відчути стабільний ґрунт під ногами.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
 Телець (21.04—21.05). Що стосується 
фінансів, то головне — не приймати поспішних 
рішень, а діяти спокійно. Вас чекають цікаві зу-
стрічі, новi знайомства та враження.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2. 
 Близнюки (22.05—21.06). У вас буде ба-
гато завдань, які потрібно виконати у визначе-
ний термін. З усім ви не впораєтеся і без допо-
моги оточуючих навряд чи побачите фініш. Але 
не поспішайте розповідати про свої плани.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
 Рак (22.06—23.07). Попереду переїзд, 
зміна обстановки i навiть роботи. Варто бути 
обережнішим з фінансами, зараз ваша скарб-
ниця суттєво зменшиться, а нових джерел при-
буткiв не передбачається.
 Дні: спр. — 3; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08).  Перiод початку но-
вих відносин. На горизонті з’являться відра-
зу кілька цікавих варіантів. Будьте готові зро-
бити нелегкий вибір: піти за покликом серця 
або прислухатися до здорового глузду.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
 Діва (24.08—23.09). Тиждень буде ус-
пішним щодо кар’єрного та особистісного 
росту. Він також принесе вам удачу і фінан-
сове процвітання. Правильне рішення підка-
же людина з близького оточення.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
 Терези (24.09—23.10). Ваш шлюб може 
пройти випробування на міцність. Не поспішай-
те рубати з плеча, душевна розмова допоможе 
прийти до спільного знаменника.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
 Скорпіон (24.10—22.11). Зiрки обiця-
ють багато любовних переживань і яскравих 
інтрижок, але виникнуть деякі складнощі у 
виборі супутника для постійних відносин. Го-
ловне — не брати на себе занадто багато.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви са-
мотні, наберіться терпіння — скоро ви зу-
стрінете своє кохання. Пiклуйтеся про са-
мопочуття, тоді не буде серйозних проблем 
зі здоров’ям.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
 Козеріг (22.12—20.01). Усі іспити ви 
витримаєте з честю, так що час виходити 
на дорогу великої кар’єри. Дрібні невдачі 
посприяють бажанню ще міцніше утверди-
тися.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
 Водолій (21.01—19.02). Тиждень 
буде важким, але результати виконаної ро-
боти просто приголомшать вас. Ви ніяк не 
можете підібрати ключик до заповітних 
дверей, просто штовхніть їх.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
 Риби (20.02—20.03). Вам нелегко ві-
докремити реальність від фантазій, але до-
ведеться. Інакше в нашому складному світі 
все заплутається ще більше.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6. 

Дара ГАВАРРА 

 Бути зіркою — це не лише позувати пе-
ред об’єктивами, виходити на червоні доріжки 
у дизайнерських сукнях, відвідувати світські 
раути. Це ще й постійна робота як у професій-
ному плані, так і над собою, оскільки потріб-
но не лише вдосконалювати свої таланти, при-
множувати й розвивати їх, а ще й беззупинно 
«шліфувати» свою зовнішність, адже папара-
ці не дрімають, і кожен твій зайвий грам на тілі 
чи міліметр на талії стануть предметом обгово-
рення недоброзичливців.
 Вікторія Бекхем уже давно звикла до ува-
ги, мало того — вона сама постійно «підігрі-
ває» інтерес до своєї персони, адже це також 
запорука успіху зірки чи бізнеследі. Нагадає-
мо, після того як «перчинка» вийшла заміж за 
відомого футболіста Девіда Бекхема, покину-
ла співочу кар’єру, народила чотирьох дітей, 
вона зайнялася ще й дизайнерським бізнесом, 
причому доволі успішним. Відповідно, увагою 
вона не обділена. Тож жінці, якій виповнило-
ся 45 років, потрібно постійно працювати ще й 

над собою, щоб не розчаровувати шанувальни-
ків і викликати заздрощі у недоброзичливців.
 Пані Бекхем і не приховує, що для того, 
аби так молодо виглядати, працює до сьомого 
поту в спортзалах, а крім того, ще й харчується 
збалансовано. Так, нещодавно вона поділила-
ся зі своїми підписниками в «Інстаграм» меню 
свого сніданку. Власне, і меню це назвати важ-
ко, адже колишня співачка вживає зранку 
лише тости із зернового хліба, який сама ви-
пікає, намащені пастою з авокадо, адже 
цей овоч надзвичайно корисний для во-
лосся і шкіри, що для жінок дуже важ-
ливо. Слід зауважити, що точнісінько 
тими ж продуктами снідає і новоспе-
чена герцогиня Сассекська Меган (у 
дівоцтві Маркл).
 Щоб спекти зерновий хліб від 
Вікторії Бекхем, вам знадобиться 
м’якоть одного гарбуза, гречана мука, 
крохмаль, сіль, дрібка соди, насіння 
льону, соняшнику, кунжуту та гарбу-
за, а також лимонний сік. Що ж, вар-
то й собі спробувати... ■

Вікторія 
Бекхем.

❙
❙

СЕКРЕТИ КРАСИ

Колишня «перчинка» 
випікає хліб сама
Вікторія Бекхем поділилася своїми рецептами

■

3 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +24...+26.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +25...+27.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +19...+21, удень 
+27...+29.

1 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 21-25 градус, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+11...+13, удень +22...+24.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■
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