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У Чорне море зайшли 

три кораблі НАТО у 

рамках міжнародних 

навчань за програмою 

«Сі Бриз-2019»

Унаслідок пожежі 

на російському 

глибоководному 

апараті загинули 14 

моряків
стор. 13»стор. 4» стор. 2»

Шибениця для 
люстрованих

Стандарти оборони

стор. 3»

Суботів на кілька днів стане столицею «Нескореної нації» разом з фестивалем «Холодний Яр», який уп’яте запрошує на Черкащину шанувальників гарної української музики, 
інтелектуального спілкування та здорового способу життя.
Фото з сайта in.ck.ua.
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Жертви «Лошарика»

Під Конституційним Судом 

учора вiдбувся мітинг проти 

можливого скасування закону 

«Про очищення влади»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,044 грн 

1 € = 29,412 грн

1 рос. руб. = 0,410 грн

Без пластику й 
алкоголю

5 липня в Суботові стартує 
фестиваль «Холодний Яр»
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«Схоже, феесбешники зробили висновки після Майдану і чітко працюють на 
розпорошення і дискредитацію протестного руху. Я не знаю, хто зі свободівських 
(та інших «націоналістичних» партій) ватажків є кремлівськими агентами, але не 
маю сумніву, ким це все спрямовується».

Карл Волох
громадський активіст, волонтер

УКРАЇНА МОЛОДА

кубометрів
доведених запасів 
газу є в Україні, 

стверджує проректор з науково-педагогічної роботи 
Івано-Франківського національного технічного універ-
ситету нафти і газу Сергій Куровець.

600 млрд
доларів
США нададуть Ук-
раїні для покра-

щення захисту складів боєприпасів, напи-
сав у Twitter заступник міністра закордон-
них справ України Євген Божок.

тонн
о з и м о ї 
пшени-

ці зібрано в Україні, повідомляє 
пресслужба Мінагрополітики.

людей,
які брали 
участь у 

російсько-українській війні на сході Ук-
раїни, отримали статус УБД, відзвітував 
відділ комунікацій Державної служби.

кандидатів
у нардепи за-
реєстрували в 

ЦВК, заявила голова Центральної виборчої комісії 
Тетяна Сліпачук.

4 млн 369 тис. 5,845 тис.1 млн
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КРИМ НАШ

Стандарти 
оборони
У Чорне море зайшли три 
кораблі НАТО у рамках 
міжнародних навчань за 
програмою «Сі Бриз-2019»
Ірина КИРПА

 Вперше за роки незалежності України наші 
військові отримали можливість поспілкувати-
ся з командами бойових кораблів Північноатлан-
тичного альянсу. До Одеси через Босфор прибу-
ли фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, британсь-
кий есмінець HMS Duncan та турецький фрегат 
TCG Turgutreis. У рамках навчань Sea Breeze у 
порт цього південного міста зайшли також два 
румунських корвети та американський есмінець 
USS Carney.
 Як розповіли фахівці пресслужби Генштабу 
ЗСУ, участь у навчанні візьмуть понад 30 кораб-
лів, 30 літаків та понад три тисячі військових iз 
різних країн світу, включно з Україною, США, 
Великобританією, Данією, Францією, Поль-
щею, Грецією, Румунією, Італією, Норвегією, 
Швецією, Болгарією, Молдовою, Румунією, Ту-
реччиною, Естонією, Грузією, Литвою, Латвією 
та Канадою.
 — Морське командування вперше на своїй базі 
здійснює управління багатонаціональними сила-
ми навчань «Сі Бриз», — розповів віце-адмірал, 
перший заступник командувача ВМС України Ан-
дрій Тарасов. — Масштабні навчання українсько-
го флоту з відпрацювання спільних дій з країна-
ми НАТО за стандартами Альянсу охоплюють те-
риторію від Дунаю до Кінбурнської коси, Мико-
лаївської та Одеської областей, острова Зміїний.
 Російська Федерація вдалася до провокацій та 
перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кі-
лометрів акваторії Чорного моря, де повинна була 
пройти одна з локацій міжнародних навчань «Сі 
Бриз-2019».
 — Після окупації Криму Росія часто викорис-
товує стратегію закриття різних районів як у Чор-
ному, так й в Азовському морі під виглядом про-
ведення навчань або стрільб, аби дрібно напас-
кудити українській стороні, — зазначив експерт 
українського центру військових досліджень «Но-
мос» Павло Лакійчук. — Хоча навчання «Сі Бриз» 
з самого початку були надзвичайно відкритими, а 
у 1998 році російська сторона навіть брала участь 
у таких навчаннях у якості спостерігача. Вони за-
мислювалися над програмою «Партнерство зара-
ди миру» на початку 1990-х, яка ставила за мету 
подолання взаємної недовіри та нерозуміння між 
країнами-членами НАТО й країнами колишньо-
го соціалістичного табору. Тому основна ідея «Сі 
Бриз» — навчитися взаємодіяти у морі.
 Після окупації Криму Росією в 2014 році при 
плануванні навчань міжнародного рівня врахо-
вується можливість агресії «північного сусіда» 
щодо територій України.
 За словами військових, залишився маленький 
коридор між чорноморськими територіальними 
водами, входом до Дунаю та південною частиною 
Чорного моря, який не контролюється росіянами, 
але може бути перекритий ними у будь-який час. 
Через напружені відносин між Росією та Заходом 
можливі всякі інциденти з кораблями як у Чорно-
му морі, так й у Балтійському. Тому план навчань 
«Сі Бриз-2019» включає тактику поведінки війсь-
ковослужбовців України при виникненні реаль-
ної небезпеки. З політичної точки зору для нашої 
країни величезний плюс, що представники Пів-
нічноатлантичного альянсу зацікавлені у розвит-
ку Збройних сил та підвищенні обороноздатності 
України. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Окупанти Донбасу, вчергове 
проігнорувавши «хлібне перемир’я», 
продовжують гатити з артилерії, мі-
нометів, зенітних установок, броне-
техніки і піхотного озброєння. Упро-
довж 3 липня вони 29 разів обстрі-
ляли позиції українських військових 
на Донбасі із заборонених Мінськи-
ми домовленостями артилерійських 
систем і важких мінометів, зенітних 
установок, озброєння БМП і піхотно-
го озброєння.
 У смузі дій Оперативного так-
тичного угруповання (ОТУ) «Схід» 
окупанти обстріляли українські ук-
ріплення 13 разів. По захисниках 
Авдіївки двічі гатили з мінометів 
калібру 120 мм, гранатометів різних 
систем, великокаліберних кулеметів 
і стрілецької зброї, так само двічі — 
поблизу Мар’їнки, з 82-мiлiметро-
вих мінометів і кулеметів великого 
калібру.
 Позиції Об’єднаних сил у районі 
Лебединського та Новогригорів-

ки кілька разів потрапляли під во-
гонь станкових протитанкових грана-
тометів, Красногорівки — з велико-
каліберних кулеметів.
 У районі відповідальності ОТУ 
«Північ» бойовики обстріляли опор-
ні пункти ЗСУ 16 разів. П’ять об-
стрілів зафіксовано поблизу Зайце-
вого та двічі — навколо Новгород-
ського. У першому випадку гатили 
з гранатометів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів і стрілець-
кої зброї, у другому — з автома-
тичних гранатометів і кулеметів ве-

ликого калібру. Також обстрілювали 
українські укріплення неподалік По-
пасної та Південного.
 Під вогнем мінометів 82-го 
калібру, озброєння БМП, зенітних 
установок, гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї тричі опинялись 
позиції захисників Новолугансько-
го. З озброєння БМП, гранатометів 
різних систем, кулеметів великого 
калібру і стрілецької зброї — Крим-
ського. Опорні пункти ЗСУ й районі 
Травневого та Майорського терорис-

ти обстрілювали з гранатометів різ-
них систем, великокаліберних ку-
леметів і стрілецької зброї. Бійці 
Об’єднаних сил не залишили ворожі 
обстріли без адекватної відповіді з 
озброєння, що не суперечить Мінсь-
ким домовленостям. 
 Уночі 4 липня бандформуван-
ня вісім разів обстріляли позиції ук-
раїнських військових неподалік Нов-
городського, Луганського, Кримсь-
кого, Новотошківського, Опитного та 
Лебединського.
 За даними Головного управлін-
ня розвідки Міністерства оборони 
України, унаслідок бойових дій на 
Донбасі одного окупанта знищено, 
ще сімох поранено.
 Як відомо, 2 липня Тристорон-
ня контактна група (ТКГ) на засідан-
ні у Мінську не змогла узгодити чер-
гове «хлібне перемир’я» на Донбасі. 
У квітні російська сторона в ТКГ двічі 
відмовлялася пого джувати ініційова-
не Україною «великоднє перемир’я», 
запровадження «хлібного» зриваєть-
ся вже вдруге. ■

ЗАЯВИ

Немає 
миру без 
взаємності
Сергій Шахов назвав 
єдиний спосіб 
закінчити війну 
на Донбасі
Інф. «УМ»

 Розведення військ в Станиці-Лу-
ганській — хороший сигнал, але го-
ловне, щоб домовленості дотримува-
ли всі сторони конфлікту. Про це за-
явив народний депутат Сергій Шахов 
в ефірі телеканалу «Наш», коментую-
чи виконання Мінських угод. На його 
думку, єдиний спосіб закінчити кро-
вопролиття в країні — безпосередньо 
розмовляти з другою стороною.
 «Я вважаю, що розведен-
ня військ на Донбасі — це перший 
крок, показник того, що ми все-таки 
не хочемо війни, ми хочемо мирним 
шляхом закінчити це кровопролиття, 
коли брат убиває брата, батько вби-
ває сина, дружини плачуть на мо-
гилах своїх чоловіків. Тому це нор-
мальний шлях до вирішення питан-
ня», — сказав нардеп.
 Відповідаючи на запитання ве-
дучого, які перспективи і подальші 
кроки можна зробити для настан-
ня миру, парламентарій зазначив: 
«Президент Зеленський чітко ска-
зав на дебатах, що він готовий роз-
мовляти «хоч з чортом лисим», щоб 
був мир. Говорив? Говорив. Тому 
неважливо, з ким велися такі пе-
реговори — була б моя воля, якби 
я був президентом, я б полетів до 
Росії і розмовляв би безпосеред-
ньо з Росією — без будь-яких по-
середників, тому що ми самостій-
на країна і можемо вести діалог від 
свого імені». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Зі зміною влади в Ук-
раїні за остранні пару 
місяців інформаційний 
простір заповнив шквал 
найпарадоксальніших 
новин. Зокрема, щодо 
відвертого повернен-
ня впливу цілої низки 
«діячів» часів Янукови-
ча. Черговим інформсюр-
призом стало повідом-
лення: ексдепутата від 
Партії регіонів i колиш-
нього соратника «проф-
фесора» — шістдесяти-
річного Юрія Іванющен-
ка зняли з розшуку. Як 
пояснили в Нацполіції, 
це відбулося на підставі 
інформації з прокурату-
ри Одеської області.
 «На початку червня 
ми отримали постанову 
прокуратури області про 
закриття кримінально-
го провадження щодо 
вказаного громадяни-
на. За законом це авто-
матично тягне за собою 
внесення змін до розшу-
кових баз і зняття з роз-
шуку», — заявив речник 
Нацполіції Ярослав Тра-
кало. За його словами, 
правоохоронці дізнали-
ся про нібито скасуван-
ня закриття криміналь-
ного провадження щодо 
Іванющенка з відкритих 
джерел шляхом моніто-
рингу мережі iнтернет. 
А 27 червня картку роз-
шуку анульовано на під-

ставі первинних, а та-
кож перепідтверджу-
вальних документів про 
закриття провадження. 
Речник Нац поліції пояс-
нив, що розшук можуть 
розпочати знову в разі 
отримання нового дору-
чення та постанови про-
куратури. 
 У прокуратурі Одесь-
кої області підтверди-
ли, що закрили справу 
проти Іванющенка ще у 
квітні 2019 року. Приво-
дом для цього стало ска-
сування Конституцій-
ним Судом статті про не-
законне збагачення та 
зобов’язання судів за-
крити справу в тій час-
тині, яка стосувалась 
«рейдерства» одесько-
го ринку. Також ствер-
джують, нібито «наразі 
триває досудове розслі-
дування за фактом мож-
ливого вимагання права 
на майно та заволодін-
ня бюджетними кошта-
ми». Чого саме стосуєть-
ся справа, розслідування 
якої триває, правоохо-
ронці не повідомили.
 Речниця глави Генп-
рокуратури Лариса Сар-
ган зазначила, що заступ-
ник генпрокурора ніби-
то поновив одну з частин 
справи щодо вимагання 
частки в одеському рин-
ку «7-й кілометр». А на-
чальник Департаменту 
міжнародного поліцей-
ського співробітництва 

Нацполіції Василь Нево-
ля повідомив, що у квітні 
2019 року комісія з кон-
тролю за файлами Інтер-
полу вирішила видалити 
з бази інформацію по ек-
снардепу. Таке рішення 
означає зняття з міжна-
родного розшуку. 
 Нагадаємо, екс-нар-
деп від регіоналів Юрій 
Іванющенко, відомий 
як «Юра Єнакієвсь-
кий», втік з України од-
разу після Революції гід-
ності. У ВРУ був членом 
Комітету з питань палив-
но-енергетичного комп-
лексу, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки. 
Також «лідирував» у  
списку депутатів-про-
гульників. У 2011 році 
посів 2-ге місце у рей-
тингу ста найвпливові-
ших українців, згідно з 
даними журналу «Кор-
респондент». Згодом Іва-
нющенку ін кримінували 
заволодіння коштами де-
ржбюджету в особливо 
великих розмірах, а та-
кож рейдерстві відомо-
го одеського ринку «7-й 
кілометр». На початку 
2017 року суди закрили 
справу щодо Іванющен-
ка — Верховний Суд за-
являв, що в цьому винна 
Генпрокуратура. ■

НА ФРОНТІ

Міни замість хліба
У зоні ООС побільшало ворожих 
обстрілів, поранено п’ятьох 
українських військових

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Реінкарнація «тіньових 
податківців»?
Сумнозвісний єнакієвський Юрій 
Іванющенко знятий з розшуку

■
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Цими вихідними легендарний Су-
ботів на Чигиринщині, де похований 
Богдан Хмельницький, стане столи-
цею «Нескореної нації». Саме таке 
гасло має фестиваль «Холодний Яр», 
який уже вп’яте запрошує на Черка-
щину шанувальників гарної українсь-
кої музики, інтелектуального спілку-
вання та здорового способу життя.
 Фестивальні майданчики розта-
шувалися на території Національно-
го історико-культурного заповідника 
«Чигирин», поблизу купальні «Віри, 
Надії, Любові та матері їхньої Софії». 
Для гостей тут організоване наметове 
містечко з побутовими зручностями 
(але намети та туристичне споряджен-
ня варто брати своє). А жителі Субото-
ва зголосилися взяти на постій тих ту-
ристів, хто звик до більш цивілізова-
них умов або не планував лишатися, 
але на фестивалі змінив свої плани.
 До речі, напередодні фестивалю ар-
хеологи георадарами виявили в склепі 

під Іллінською церквою ймовірне по-
ховання гетьмана та його сина Тимо-
ша, яке шукали понад 300 років. Міс-
цеві краєзнавці готують для охочих ці-
каві подорожі історичними місцями, 
від Холодного Яру та Мотриного мо-
настиря до Чигирина.
 Цьогоріч фестиваль «Холодний Яр» 
буде не лише зоною, вільною від алко-
голю, а й зоною, вільною від пласти-
ку. «Ми звертаємося до усіх, хто при-
їде на фестиваль, не використовувати 
пластикові пляшки та одноразовий по-
суд. Зараз існує багато інших, еколо-
гічних, замінників. Ми домовилися з 
усіма, хто на фестивалі пропонувати-
ме їжу чи каву, що вони використову-
ватимуть саме таку тару, яка не шко-
дить довкіллю. А тим гостям фестива-
лю, які приходитимуть зі своєю тарою, 
обіцяють робити знижку», — розпові-
ла голова оргкомітету фестивалю Зоя 
Бойченко. Екологічній складовій та 
здоровому способу життя присвяче-
но й чимало заходів: лекція про шкід-
ливість пасивного куріння, обмін до-

свідом, як організувати сортування 
сміття, наочна пропаганда переваг здо-
рового духу в здоровому тілі.
 Традиційно очікується понад 5-6 
тисяч відвідувачів. Гостями фести-
валю стануть відомі гурти «Тінь сон-
ця», «Вій», «Юркеш», «Чумацький 
шлях», «Карна», «Сокира Перуна», 
Zatoczka та інші. На гутірковій сцені 
виступатимуть Василь Шкляр, Во-
лодимир В’ятрович, Юрій Сиротюк, 
Олег Кузьміних, відбуватимуться 
презентації книг про анексію Криму 
«Люди «сірої зони» та про російсько-
українську війну «Дівчата зрізають 
коси», будуть розгорнуті виставки, 
майстер-класи майстрів народної 
творчості. Також у рамках фестива-
лю відбудеться проща капеланів, які 
постійно перебувають із нашими вої-
нами на передовій, підтримують пора-
нених та їхні родини.
 На відміну від багатьох популяр-
них фестивалів, вхід на «Холодний 
Яр» безкоштовний. «У нас 70-80 відсо-
тків тих, хто приїжджає на фестиваль, 
— це учасники бойових дій, волонте-
ри, поранені. Ми просто не можемо з 
них вимагати ще й гроші. Тим біль-
ше, що саме вони створюють на фести-
валі ту неповторну атмосферу щирого 
спілкування, задля якоі сюди приїж-
джають люди з усіх куточків», — по-
яснює один з організаторів Олексій 
Ющенко.
 Фестиваль триватиме три дні, з 5 по 
7 липня. ■

ПРАВО

Хто оплатить 
агресію Росії?
Суд зобов’язав РФ 
відшкодувати вимушеним 
українським переселенцям 
моральні збитки
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російсько-українська війна триває 
шостий рік поспіль, і завершення її ще не 
видно. Але ведеться боротьба й на багатьох 
інших фронтах, як усередині України, так і 
зовні, аби примусити агресора до миру. Од-
ним із таких механізмів, який задіяв гро-
мадянський рух «Сила права», є відсуджен-
ня у РФ компенсації за моральну шкоду, за-
подіяну позивачам російською збройною аг-
ресією в Криму та Донбасі.
 Одним з останніх рішень стала поста-
нова Голосіївського суду Києва, прийня-
та в інтересах Вадима Козика та Валерія 
Шевчишина. Один із лідерів виборчого 
об’єднання «Сила права» Олександр Дани-
люк цими днями написав у «Фейсбуці», що 
на сьогодні його команда вже виграла ти-
сячі справ проти РФ, підсумком чого пос-
траждалі отримують чималі суми. Напри-
клад, минулого тижня «Сила права» відсу-
дила для кримської журналістки Анни Ан-
дрієвської понад мільйон гривень.
 Виникає запитання: а як же стягну-
ти усі ці чималі кошти з РФ? Для забезпе-
чення позовів «Сила права» вже заарешту-
вала 3,5 млрд доларів, що належать Росії, 
які досі перебувають в Україні, і працює 
над арештами російських стратегічних ак-
тивів, які перебувають у США і ЄС (напри-
клад, російської частки в «Північних пото-
ках»).
 За підрахунками фахівців, Російсь-
ка Федерація, яка є окупантом, повин-
на заплатити українцям за агресію… кіль-
ка трильйонів доларів! І можна не сумні-
ватися, що арешт стратегічних активів 
РФ навіть на «якихось» десятки мільяр-
дів доларів є дієвим інструментом примусу 
Росії до миру і відновлення територіальної 
цілісності України. Саме на цьому базуєть-
ся стратегія перемоги, яку почав будувати 
в далекому 2014 році громадянський рух 
«Сила права».
 Пан Данилюк зауважує: коли сьогодні 
деякі політикани розповідають нам про мир 
за будь-яку ціну, ми повинні розуміти цю 
ціну. «Якщо уряд піде на поступки і визнає, 
що Росія не винна в агресії, трильйони до-
ларів на відновлення зруйнованого Донба-
су і на компенсації постраждалим доведеть-
ся платити з українського, а не російського 
бюджету», — пояснює активіст.
 Нагадаємо, що Олександр Данилюк — 
екс-кандидат у президенти України, один 
із лідерів Революції гідності, брав участь 
у бойових діях на Донбасі. Спеціалізуєть-
ся на національній безпеці та протидії 
російській гібридній агресії — читав лек-
ції в Національному університеті оборони 
США, Школі спеціальної війни імені Кен-
неді. У 2014 році — був радником міністра 
оборони.
 Додамо, що «Спільна справа» об’єдна-
лась на парламентських виборах із «Си-
лою права» Андрія Сенченка із метою фор-
мування коаліції навколо п’яти принци-
пів, серед яких — неприпустимість капіту-
ляції і російського реваншу. У свою чергу 
«Сила права» ще з бурхливого 2014 року 
об’єднує дипломатів, фахівців із безпеки і 
міжнародного права, працюючи над міжна-
родним визнанням РФ як агресора і над від-
шкодуванням збитків, заподіяних російсь-
кою збройною агресією. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як правило, екологічні 
ініціативи у нас втілюють 
громадські активісти. А от 
у райцентрі Чортків на Тер-
нопільщині «День без поліе-
тилену» відбувся за ініціа-
тиви відділу муніципаль-
ного розвитку, інновацій та 
енергоефективності міської 
ради. «Попередньо праців-
ники відділу закликали при-
ватних підприємців, влас-
ників магазинів та жителів 
міста провести цей день, 
відмовившись від поліети-
ленових пакетів та торби-
нок, — йдеться на сторінці 
Чортківської міської ради 
у «Фейсбуці». — Натомість 
пропонували скористатися 
екологічно чистими замін-

никами — паперовими па-
кетами, «авоськами», спе-
ціальними екоторбинка-
ми».
 В рамках акції «День без 
поліетилену» кожен житель 
міста міг отримати сучасну 
екосумку, виготовлену із 
тканини. Для цього достат-
ньо було віддати свій поліе-
тиленовий пакет і заповни-
ти невелике опитування про 
екологічну ситуацію в місті 
та використання енергії. За-
галом роздали 50 стильних 
полотняних сумок із над-
писом «Скажемо пласти-
ку — НІ!». Організаторки 
також розповідали грома-
дянам про аспекти сорту-
вання сміття та важливість 
відмови від пластику. Під-
тримати акцію вирішили і 
власники деяких продукто-

вих магазинів міста. Вони 
розповідали покупцям про 
шкідливість поліетилено-
вих торбинок, їх вплив на 
навколишнє середовище, а 
свою продукцію запакову-
вали лише в паперові паке-
ти».
 Дуже хочеться сподіва-

тися, що така потрібна еко-
логічна акція не залишиться 
одноразовою, а започаткує 
системну боротьбу міської 
влади Чорткова із забруд-
ненням навколишнього се-
редовища та стане прикла-
дом для інших міст і місте-
чок області. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У межах операції «Ак-
циз-2019» черкаські по-
датківці встановили під-
приємство, яке на власних 
АЗС зберігало і продавало 
дизельне паливо та бензин 
без відповідних докумен-
тів.
 Як повідомляють у 
пресслужбі в ГУ ДФС у 
Черкаській області, та-
кими діями підприємс-
тво порушило вимоги ст. 

3 та ст. 4 Закону України 
«Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяль-
ності».

 За результатами ог-
лядів, проведених на АЗС, 
з незаконного обігу вилу-
чено та передано на від-

повідальне зберігання 61 
тонну 806,77 літрів дизпа-
лива та бензину на суму 1 
млн 822 тис. 836,52 грн.
 Наразі податківці про-
водять подальші пере-
вірочні заходи.
 До речі, за перше півріч-
чя від Черкаської облас-
ті до бюджетів усіх рівнів 
надійшло 6,08 млрд грн по-
датків, зборів та платежів. 
Це на 1,054 млрд грн біль-
ше, ніж за січень-червень 
торік. ■

останніх років
цьогорічний червень у 
Києві виявився найспекот-

нішим, засвідчила Центральна геофізична обсер-
ваторія ім. Бориса Срезневського.

Зі 139 місце
займає Україна у 
рейтингу світових 

виробників молока, підрахували в Асоціа-
ції виробників молока. 

Кабмін
скоротив держзамо-
влення на підготовку 

магістрів, констатувала прес-служба Міністерс-
тва економічного розвитку й торгівлі.

найбільших 
експортерів 
аграрної про-

дукції в ЄС увійшла Україна, за даними Єв-
ростату.

рази
менше грошей стало 
на рахунку Держказ-

начейства, звітують на сайті цього 
відомства.

22-ге На 10% У трійку У 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Без пластику й алкоголю
5 липня в Суботові стартує фестиваль 
«Холодний Яр»

■

ОВВА!

«Палене» пальне
На Черкащині вилучено незаконної 
«горючки» на два мільйони гривень

■

РЕГІОНИ

Екосумка в обмін 
на поліетилен
У Чорткові провели корисну 
і практичну екологічну акцію

■

Під час проведення «Дня без поліетилену». 
Фото прес-служби Чортківської міської ради.

❙
❙
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Соломія БОНДАРЕНКО

 Активісти та політики 
прийшли під стіни Консти-
туційного Суду з вимогою не 
скасовувати закон про люс-
трацію. Близько тисячі ук-
раїнцiв із плакатами та пра-
порами в руках звернули-
ся до суддів Конституційно-
го Суду і нагадали, що п’ять 
років тому майже п’ять ти-
сяч чиновників правління 
Януковича були позбавлені 
можливості займати держав-
ні посади: «Те, що зараз від-
бувається, — це страшний 
сон, який ще п’ять років 
тому неможливо було уяви-
ти, а зараз це все реальність. 
Майдан, війна, стільки за-
гиблих — і все через правлін-
ня експрезидента та його чи-
новників. І зараз ми можемо 
знову їх допустити до влади. 
Про це неможливо мовча-
ти», — зазначила активіст-
ка Марія Слободян.
 Мітингувальники три-
мали плакати з написами: 
«Люстровані вже робили об-
вал країни», «Забули сміт-
тєву люстрацію?», «Люст-
рація або йдіть геть». Також 
біля КСУ було встановлено 
імпровізовану шибеницю, 
а на огорожі — голову від 
пам’ятника Леніну. Тери-
торію суду охороняли близь-
ко сотні правоохоронців. 
 На мітингу також були 
присутні представники пар-
тiй — «Голос» Святослава 
Вакарчука, «Європейська 
солідарність» Петра Поро-
шенка, ВО «Свобода» і «На-
ціональний корпус». За сло-
вами націоналістів, скасу-
вання закону про люстрацію 

— це прямий російський ре-
ванш. Депутат і голова пар-
ламентського Комітету зі 
свободи слова та інформацій-
ної політики Вікторія Сюмар 
у «Фейсбуці» написала, що 
зустрілася з головою Конс-
титуційного Суду Наталією 
Шапталою, яка заявила, що 
суд сьогодні винесе лише 
проміжне рішення через від-
сутість частини суддів. 
 Нагадаємо, закон про 
люстрацію набув чинності 
16 жовтня 2014 року. Згід-
но з яким, громадяни, котрі 
працювали на держслуж-

бі за президентства Віктора 
Януковича, не можуть зай-
мати посади в органах влади 
на строк від п’яти до десяти 
років. Крім того, при Мініс-
терстві юстиції було створе-
но спеціальний орган для 
контролю за призначення-
ми на керівні посади. Проте 
це вже не перша спроба ска-
сувати закон «Про очищен-
ня влади». Навесні Конс-
титуційний Суд відклав за-
сідання щодо розгляду за-
кону, на якому люстрацію 
могли визнати неконститу-
ційною. ■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Питання, яке вже мі-
сяць на порядку денно-
му парламентаріїв, — Ви-
борчий кодекс України. І 
з кожним засіданням до 
Верховної Ради приходить 
усе менше депутатів. Якщо 
ще в середу їх нараховува-
лося близько ста, то вчо-
ра в сесійній залі було мен-
ше 50. Проте це не спиняє 
ні спікера, ні авторів зако-
ну таки продовжувати роз-
гляд законопроекту, який 
має найбільшу кількість 
правок за весь період цього 
скликання. Нагадаємо, Ви-
борчий кодекс після пер-
шого читання мав близько 
4500 правок. На вчорашнiй 
день, за словами народного 
депутата Олександра Чер-
ненка, розглянуто майже 
63% правок. 
 Сам Виборчий кодекс 
передбачає запровадження 
пропорційної виборчої сис-
теми з відкритими партій-

ними списками на виборах 
народних депутатів, а та-
кож зміну виборчої системи 
на місцевих виборах. Ухва-
лений він був ще 7 листопа-
да 2017 року, проте лише 
в першому читанні. А вже 
остаточно ухвалювати його 
депутати вирішили під кі-
нець своєї каденції. 
 За словами голови Вер-
ховної Ради Андрія Па-
рубія, швидше за все, депу-
тати ухвалять Виборчий ко-
декс уранці 11 липня. «За 
моїми підрахунками, ми за-
вершимо розгляд поправок 
до Виборчого кодексу про 
відкриті списки наступного 
четверга зранку. Я думаю, 
мені вдасться зібрати голо-
си», — зазначив Парубій. 
Проте чи підпише цей закон 
президент? Водночас голова 
ВР розраховує, що 11 липня 
парламент зможе подолати 
вето президента щодо зако-
ну про тимчасові слідчі ко-
місії «в разі його накладен-
ня».

 Також Парубій закликав 
офіс президента України не-
гайно передати до парла-
менту будь-який документ, 
який би засвідчував роз-
гляд главою держави зако-
ну про ТСК. Тоді ж він під-
креслив, що не має жодної 
підтвер дженої інформації 
щодо ветування закону пре-
зидентом. При цьому спікер 
пояснив, що 27 червня ви-
черпався термін, впродовж 
якого президент мав нада-
ти відповідь щодо розгляду 
ним закону про ТСК.
 Нагадаємо, 6 червня пар-
ламент ухвалив Закон «Про 
тимчасові слідчі комісії, 
спеціальну тимчасову слід-
чу комісію і тимчасові спе-
ціальні комісії Верховної 
Ради України», який пере-
дбачає процедуру імпічмен-
ту президента. 12 червня 
цей закон підписав спікер, 
а от підпису або ж відповіді 
про ветування закону прези-
дентом депутати і громадсь-
кість досі не отримали. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Епопея під назвою «зареєструва-
ти Клюєва і Шарія» добігла кінця. 
У середу вночі ЦВК зібралася на за-
сідання, на якому скасувала рішен-
ня про реєстрацію колишнього голо-
ви адміністрації президента Віктора 
Януковича Андрія Клюєва та відеоб-
логера Анатолія Шарія кандидатами 
у депутати Верховної Ради. За це рі-
шення проголосували всі члени Цен-
трвиборчкому.
 Передував такому рішенню лист 
Служби безпеки України, у якому 
зазначалося, що Клюєв із 2014 року 
в Україні не перебував. «Колишній 
голова адміністрації президента Вік-
тора Януковича Андрій Клюєв і бло-
гер Анатолій Шарій не перебували в 
Україні останні 5 років», — йшлося 
у листі. Ба більше, стосовно відеоб-
логера Анатолія Шарія СБУ повідо-
мила, що він виїхав за межі країни 2 
січня 2012 року через пункт пропус-
ку «Зернове» Сумської області потя-
гом Ковель — Москва та після цього 
на територію України не повертався. 
Отже, Клюєв не проживав в Україні 
впродовж 5 років, а Шарій — 7.
 Чому саме зараз почали говори-
ти про реєстрацію одіозних канди-
датів? А все тому, що рішенню ЦВК 
передувала цікава та непроста іс-
торія. Втеча з України, два кримі-
нальні провадження, розшук Інтер-
полом, життя в Росії та Донецьку, 
а в результаті — кандидат у народ-
ні депутати України. У вівторок со-
ціальні мережі та активісти прос-
то вибухнули від новини «ЦВК за-
реєструвала колишнього соратни-
ка Януковича та одіозного блогера 
Анатолія Шарія кандидатами у на-
родні депутати». Зареєструватися з 
першого разу ні Шарію, ні Клюєву 
не вдалося. Чому? ЦВК відмовила 
Шарію через сумніви, що він остан-
ні 5 років проживає в Україні. Чого 
він сам раніше й не заперечував. 
Що стосується Клюєва, то з почат-
ку бойових дій на Донбасі перебував 
то в так званій «ДНР», то в Москві, 
про що сам і говорив. А за законом 
України про вибори народних де-
путатів, кандидати мають прожи-
ти останні п’ять років саме на тери-
торії України. І здавалося б, у чому 
проблема, якщо навіть самі Клюєв 
і Шарій казали, що жили не в Ук-
раїні? А в тому, що ЦВК не змогла 
це довести в суді.
 Які ж аргументи мав Центрви-
борчком? Що стосується Клюєва, 
то ЦВК навела лист із Генеральної 
прокуратури, що він незаконно пе-
ретнув кордон і не перебував на те-
риторії України впродовж останніх 
п’яти років. Також, за інформацією 
ГПУ, Клюєв мав можливість пере-
тинати державний кордон України 
та Росії поза митним i прикордон-
ним контролем. Таким чином у Де-
ржприкордонслужби не було інфор-
мації про те, чи проживав Клюєв на 
території України. Але ось тут є ці-
кавий момент, адже у своїй заяві 
до ГПУ Клюєв зазначав як свою ад-
ресу проживання село Шульгіно 
Одинцовського району, що є в ме-
жах Російської Федерації. Таким 
чином зазначаючи, що проживає не 
в межах України. У свою чергу, ад-
вокати Андрія Клюєва кажуть, що 
їхнiй підзахисний упродовж остан-
ніх п’яти років жив у Донецьку, а, 
як відомо, Донецьк — це Україна, 
тому всі закиди ЦВК є необґрунто-

ваними.
 У результаті Верховний Суд ви-
рішив: тих доказів, які надала ЦВК, 
недостатньо. І зобов’язав комісію — 
ні, не зареєструвати Клюєва, а прос-
то розглянути його заяву повтор-
но. Мовляв, своїм рішенням вони 
зобов’язали Центральну виборчу ко-
місію лише продовжити розгляд до-
кументів, але не обов’язково реєстру-
вати кандидатів. Тому, як зазначили 
в суді, зареєструвати що Клюєва, що 
Шарія кандидатами в народні депу-
тати — рішення Центрвиборчкому, 
але не суду. 
 Що стосується Шарія і його реєст-
рації, то свій висновок Центрвибор-
чком зробив після вивчення відкри-
тих джерел, а саме «Ютубканала» 
дружини Шарія, статей в онлайн-
виданнях i звернення Комітету виз-
волення політв’язнів України, адре-
сованих президенту Литовської Рес-
публіки Далі Грибаускайте. І ось тут 
знову цікаво, адже прикордонники 
на запит ЦВК відповіли, що «інфор-
мація щодо даної особи відсутня».
 І тут виникає логічне питання. 
Якщо суд нікого не зобов’язав їх 
реєструвати, а просто рекоменду-
вав повторно розглянути доказову 
базу, навіщо це зробили у ЦВК? По-
зиція Центрвиборчкому така: до ви-
борів 19 днів, бюлетені треба здавати 
у друк. Тому часу на пошуки нових 
аргументів немає. А ті, що є, суд ва-
гомими не вважає — відповідно під-
став не реєструвати їх обох кандида-
тами теж немає...
 І невідомо, чим би закінчилась 
уся ця історія, якби не гнiв грома-
дянського суспільства. У вівторок 
під вечір близько двох тисяч лю-
дей вийшли на Майдан Незалеж-
ності з вимогою скасувати реєст-
рацію Клюєва та Шарія. У такий 
спосiб закликаючи ЦВК та право-
охоронні органи повторно переві-
рити інформацію стосовно одіозних 
осіб. Уже наступного дня підклю-
чились СБУ та МВС. Тимчасово ви-
конувач обов’язків голови СБУ Іван 
Баканов терміново зібрав службову 
нараду. Запит до СБУ надіслав голо-
ва Верховної Ради Андрій Парубій, 
який закликав перевірити інформа-
цію про перебування Андрія Клює-
ва та Анатолія Шарія в Україні впро-
довж останніх п’яти років. Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков на-
звав ситуацію «пасивністю низки 
державних інституцій» i запевнив: 
у його відомстві володіють достовір-
ною інформацією про те, що Клюєв 
покинув територію України ще в 
2014 році й після цього не повертав-
ся до України. І додав: у разі, якби 
Клюєв таки перетнув територію Ук-
раїни, його б затримали. Адже проти 
нього відкрито два кримінальнi про-
вадження.
 Усі крапки над «і» в цій справі 
розставила таки Служба безпеки 
України, яка повідомила, що обид-
ва кандидати не були в Україні вже 
впродовж п’яти років. Тому ЦВК, 
зрештою, і скасувала реєстрацію що 
Клюєва, що Шарія. Але, незважаю-
чи на рішення, у цій історії питання 
й досі відкрите — чому в Україні все 
робиться після того, як справа на-
буває суспiльного резонансу? Чому 
ЦВК вчасно не зібрала всю інформа-
цію й не надала її суду в повному об-
сязі? Чому громадськість має збира-
ти інформацію про кандидатів, коли 
цим зобов’язані займатися відповід-
ні органи? ■

КОЛІЗІЇ

Не гнiвiть українцiв!
ЦВК в «пожежному порядку» скасувала 
реєстрацію екссоратника Януковича Андрія 
Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами 
в депутати

■

ПАРЛАМЕНТ

Депутатів по осені рахують
У залі Верховної Ради вчора були присутні 47 депутатів, 
проте правки до виборчого кодексу все одно розглядали

■

Під стінами КСУ вимагали «не чіпати» люстрацію.
Фото з сайта prm.ua.

❙
❙

ПРОТЕСТ

Шибениця для люстрованих
Під Конституційним Судом учора вiдбувся мітинг проти 
можливого скасування закону «Про очищення влади»

■
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 Знаменитий військовий навчальний 
центр «Десна» на Чернігівщині, збудова-
ний ще в 1959 році руками солдатів (вій-
ськове містечко, танкодроми, полігони, 
казарми), в Україні знає чимало людей. 
Зараз навчальний центр спеціалізуєть-
ся на підготовці особового складу для 
різних родів Сухопутних військ України, 
котрі в подальшому беруть участь у бо-
йових діях (згадаймо бійців, що пройшли 
вишкіл на полігонах «Десни» й у складі 
різних бригад брали участь у боях за Но-
восвітлівку, Дебальцеве, «Бахмутку»). 
Але про те, що з центром планували зро-
бити в часи правління «проффесора» 
Януковича, впевнений, поінформовані 
одиниці. 

 Про долю, яку готували 169-му нав-
чальному центру «регіонали», роз-
повів старший  прапорщик Сергій 
Дроб’язко, котрий у 2015 році пішов 
добровольцем на фронт і воював на До-
неччині у складі ротно-тактичної групи 
169-го навчального центру, а наразі слу-
жить у 300-му навчальному танковому 
полку «Десни». Нещодавно Сергій Ле-
онідович провів екскурсію у музеї бой-
ових традицій 169-го н/ц, до створення 
якого був причетний, для творчого «де-
санту» з Києва. Річ у тім, що, аби мо-
рально підтримати наших захисників, 
Міжнародний благодійний фонд націо-
нальної пам’яті України вирішив зор-
ганізувати відвідування цілої низки вій-
ськових частин (які стоять на лінії роз-
межування)  із хором ім. Г.Верьовки,  
делегацією від Спілки письменни-
ків України та науковцями.  Але після 
звернення до керівництва Збройних сил 
з’ясувалося,  що надто складно отрима-
ти такий дозвіл. Тому очільники фонду, 
попередньо узгодивши й отримавши доз-
віл від керівництва «Десни», відвідали 
цей навчальний центр із концертом та 
культурною програмою для військово-
службовців.
 «Цей музей не є офіційним, швидше 
— він позаштатний, — почав свою роз-
повідь для столичних гостей пан Сергій. 
— Зауважу, що всім військовослужбов-
цям, які приїздять до нас на підготовку, 
обов’язково проводимо тут екскурсії, 
тому що тут історія нашого народу, тут 
історія нашої дивізії. Нещодавно нас 
відвідали представники ОБСЄ, які були 
приємно здивовані відновленням му-
зею й нашою пам’яттю про Другу світо-
ву, також були вражені розповідями й 
експонатами, що стосуються нинішньої 
російсько-української війни. Адже хто 
не знає своєї історії, тому не варто споді-
ватися на щось добре у майбутньому...
 Ось у нас уже шостий рік поспіль вій-
на з Росією — маємо щонайменше 10 600 
загиблих. А чи знаєте, що в 1945 році 
лише за три дні боїв у Будапешті поляг-
ло 8 800 бійців радянської армії. Жуков 
тоді говорив: «Ничего, бабы новых на-
рожают!..» До слова, у штурмі  за звіль-
нення Будапешта брала участь і наша 
дивізія...»
 Варто нагадати, що на території 
«Десни» — величезний танковий полі-
гон, який дістався незалежній Україні 
у спадок від СРСР. У 1992 році особо-
вий склад 169-го гвардійського окруж-
ного навчального центру СРСР одним із 
перших склав присягу на вірність наро-
ду України, а в 1994 році навчальному 
центру було вручено Бойовий прапор.
 «Найважчим був час, коли армію по-
чали гнобити — за президентства Яну-
ковича нашу військову частину взагалі 
хотіли скоротити, — продовжує Сергій 
Дроб’язко. — Нагадаю, що в 2012-2014 
роках, коли міністрами оборони Украї-
ни були представники Росії, з російсь-
кими паспортами (Дмитро Саламатін та 
Павло Лебедєв), наш центр «Десна» ско-
ротився до... 400 осіб охорони. 
 Чому? Бо молодший син тодішньо-
го президента Януковича, Віктор (Пер-
ший віцепрезидент Автомобільної феде-
рації України), поклав око на нашу те-
риторію, а це не мало не багато близь-
ко 400 га. І сказав, що, мовляв, для чого 
нам Париж—Дакар (щорічний автомо-
більний марафонський трансконтинен-
тальний ралі-рейд. — Ред.) — «Будемо 
влаштовувати тут гонки! Тут база дуже 

хороша!» 
 До 2014 року все робилося для того, 
щоб знекровити нашу армію, фактично 
знищити її в цілому будь-якими спосо-
бами, у тому числі й наш центр. Ви на-
віть не уявляєте, скільки загалом за «ті» 
роки в українській армії порізали тан-
ків, бойових машин піхоти, систем арти-
лерійських і протиповітряної оборони... 
Неначе готувалися заздалегідь у такому 
собі антиукраїнському руслі». 
 За словами Сергія Леонідовича, 
Центр знищувався повним ходом. Тех-
ніку порізали на метал, щоб розпрода-
ти, заробітної плати не виплачували мі-
сяцями. Втім за часів Майдану тут поча-
лося друге життя.
 «Та з цим якось розібралися завдяки 
волонтерам, небайдужим людям, під-
тримці Заходу, — жвавішає старший 
прапорщик. — Своїми силами військові 
відновили не лише будівлі й техніку, а й 
музей, у якому нарешті з’явився стенд 
із сучасною історією України. Для цього 
довелося повністю переробити стенди і 
прибрати деякі музейні експонати часів 
колективізації.
 Коли в 2014 році, після здачі Кри-
му, почалася і здача територій на сході 
України,  добровольці зрозуміли, що на 
армію немає чого покладатися і потріб-
но рятувати країну. На базі нашого цен-
тру спочатку створювали добровольчі 
батальйони. Зокрема, «Правий сектор» 
зимою приїхав до нас у «Десну». І коли 
прийшли в казарми... жахнулися, адже 
там не було навіть батарей — їх і позні-
мали, і порізали. Все, що можна було 
продати, — розпродали і розтягли. Ні 
зброї, ні продовольства. 
 Невдовзі на нашій базі, крім «Право-
го сектору», проходили підготовку 11-й 
батальйон, «Київська Русь» та чимало 
інших. Також тут була створена 169-та 
тактична група, яка потім брала участь 
у багатьох бойових діях. 
 Та що тут говорити за нашу «Десну», 
коли в 2014 році по всій Україні й вій-
ськкомати були «порізані» — списки 
військових, які служили, зникли. Ось 
приклад: я пішов добровольцем, звер-
нувся у свій «рідний» військкомат, а 
в списках мене, професійного військо-
вого, не було... Згадаймо указ про мо-
білізацію Турчинова і кого спочатку на-
брали — то були, як правило, «аватари». 
А потім пішли свідомі патріоти, які не 

збиралися впускати ворога на нашу те-
риторію, хоча не було ні зброї, ні касок, 
ні «броніків». Із голими руками йшли 
в бій. Саме добровольці, ті небайдужі 
люди, які пішли захищати свою країну, 
втримали ворога, який цього не очіку-
вав! Агресор сподівався, що, розвалив-
ши нашу армію, так, як голими руками 
взяли Крим, візьмуть і всю Україну. Не 
вийшло!»  
 За роки так званої гібридної війни 
загинув 31 боєць ротно-тактичної гру-
пи 169-го навчального центру, чимало 
поранено, є й зниклі безвісти. Серед за-
гиблих — Герой України Євген Лоскот, 
який 5 вересня 2014 року під Щастям зі 
своїми товаришами вступив у бій із ка-
дирівцями та «сепарами». Саме БМП 
Євгена Лоскота відкрила по них вогонь 
і ворог злякався, хоч і не міг повірити, 
що там тільки четверо чоловіків; бойо-
вики подумали, що почався повноцін-
ний контрнаступ ЗСУ, тож зупинилися 
на півтори години, що дало змогу встиг-
нути відійти нашим бійцям. БМП Лос-
кота все ж підбили. З палаючої машини 
він подзвонив дружині, а потім дав ос-
танній бій. Снаряди закінчилися, йому 
запропонували здатися, але він підірвав 
себе гранатою. 

 «На честь Жені хочемо назвати части-
ну, — із сумом каже Сергій Дроб’язко. — 
Нині хочемо заявити, що нам, українцям 
і всім військовим, російське ярмо не пот-
рібне. Нинішня армія зміцніла. Стала мо-
тивована. Набагато краща, ніж була тоді. 
Нам є кого і що захищати. Якщо раніше 
до держави ставилися «аби, аби», то нині 
— ставлення зовсім інше!»
 Додамо, що десятки офіцерів, пра-
порщиків та військовослужбовців за 
контрактом навчального центру брали 
участь у виконанні миротворчих місій у 
складі військових формувань під егідою 
ООН: Югославія, Ліван, Кувейт, Ірак, 
Сьєрра-Леоне. А у лютому 2018 року від-
бувся перший випуск після тримісячно-
го тренування 42 марксменів — піхот-
них снайперів (стрільців), які поверну-
лися до своїх бригад. Такої посади ще 
донедавна не було в українській армії, 
проте вони були у провідних арміях сві-
ту (підготовлені військові мають влуча-
ти у ціль із відстані 600 метрів і служать 
на передовій українського фронту). За 
рішенням тодішнього головнокоманду-
вача ЗСУ-начальника Генштабу Віктора 
Муженка на початку жовтня 2018 року 
була також створена та розпочала робо-
ту Школа підготовки танкістів. ■

ПЛАЦДАРМ

Зачарована «Десна»
За часів Януковича військовий навчальний центр на Чернігівщині фактично був знищений

■

Сергій Дроб’язко проводить екскурсію у музеї бойових традицій 169-го навчального центру.
Фото зі сторінки 169 навчального центру «Десна» у мережі »Фейсбук».

❙
❙



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»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 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 «Гроші-2019»

00.00 «Голос. Діти 5»

02.15 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

03.05, 2.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.55 Top Shop

05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.05 

«Стосується кожного»

11.20, 12.25 Х/ф «Солодка 
жінка»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

15.45 «Жди меня. Україна»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

00.00 Х/ф «Вершник без 
голови»

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, 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 Слідами партійних 

списків

01.45 Телемагазин

04.15 Гучна справа

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.45 Зона ночі

04.40 Абзац

06.25, 7.45 Kids Time

06.30 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 Х/ф «Земля тролів»
09.50 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця. 
Частина 1»

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

15.00 Х/ф «Червона 
шапочка»

17.00 Аферисти в мережах

21.00 Х/ф «Перший удар»
22.50 Х/ф «Вовки»
00.40 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.30 Громадянська оборона

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Вбивство у 

Східному експресі»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Більше ніж правда

21.30 Свобода слова

23.55 Х/ф «Очі дракона»

01.50 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.00 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Інформаційний 

день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15, 1.15 Машина часу

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Кендзьор

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

07.30 Х/ф «Розслідування»
08.55 Х/ф «Підірване 

пекло»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 3.45 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.40 «Випадковий свідок»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Вруміз. Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Змова проти корони. 

Художній фільм

11.40 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Фатальна жінка Марко 

Вовчок. Документальна 

програма

14.10 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

14.35 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Фольк-music 

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.45 Вікно в Америку

19.10 Крим. Спротив. 

Документальна 

програма

19.30 Аромати Греції. 

Документальний цикл

19.55 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

20.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.50 Zelyonka Fest. 

Булобажання

21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

22.05 Сильна доля 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема Дня

23.45 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» 

01.40 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.20 Світло 

03.10 Війна і мир 

03.50 Разом 

04.20 Дивацькі історії 

04.25 Візитка Карпат 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 UA.Музика. Кліп 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли мі вдома»

10.55 МастерШеф

14.20 Ультиматум

16.25, 18.00 Х/ф «Вуличні 
танці-3: усі зірки»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 Х/ф «Щира правда»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Лист очікування»

00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

14.50 Х/ф «Земля, забута 
часом»

16.25 Х/ф «Люта планета»
21.35 Т/с «Касл-3»

23.10 Х/ф «Мертва хватка»
01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 13.55, 

21.30, 23.30, 4.45 Топ-

матч

06.10 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 Матч. Контрольна гра

10.10 «Лаціо» — «Ювентус». 

ЧІ

11.55 LIVE. Матч. Контрольна 

гра

14.10 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

16.00 «АЕК» — «Аякс». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.50, 20.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

18.45 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.40 «Рома» — «Реал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.55 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

07.50, 13.30, 15.35 Топ-матч

08.00 «АЕК» — «Аякс». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.50, 12.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

10.45 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.40 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.40 «Рома» — «Реал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.30, 19.55 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.55 LIVE. Матч. Контрольна 

гра

20.55 «Лаціо» — «Ювентус». 

ЧІ

22.45, 4.00 Матч. Контрольна 

гра

00.30 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

02.15 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 13.50 Правда життя

09.10 Невідомий океан

10.10, 17.00 Шалена подорож

11.00 Місця сили

11.50 Брама часу

12.40, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Історія світу

16.00, 21.45 Дикі і озброєні

17.50 Земля: сили природи

18.50 Секретні території

19.50 Прихована реальність

20.45 Їжа богів

22.45 Невідомий Китай

01.50 Містична Україна

02.40 Скептик

05.10 Код доступу

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 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50 Т/с «Доктор Хто»

20.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 Х/ф «Секс за 
обміном»

00.45 «Вірю не Dірю»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

11.00 Х/ф «Зоряні таляри»
12.00 Сімейка У

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

16.00 4 весілля

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Село 

на мільйон-2»

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «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!

09.35, 21.30 «Зворотний 

відлік»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 Д/ф «Аромати Перу»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 Д/ф «Аромати 

Мексики»

15.15 Х/ф «Йосип 
Прекрасний. 
Намісник фараона»

16.55 Д/ф «Кухня По»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.25 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 Схеми. Корупція в 

деталях

04.00 Розсекречена історія

05.30 Д/ф «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, 5.15 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, 21.50 Комедія 

«Свати-6»

22.50, 23.50, 0.50 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

01.40 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Жандарм та 
інопланетяни»

14.40 «Правила виживання»

15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

00.00 Х/ф «Погана хороша 
людина»

02.50 «Орел і решка. Шопінг»

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, 4.00 Зоряний шлях

11.20, 2.15 Реальна містика

12.30, 23.30, 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»

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 Шоу Оля

08.20 Хто зверху

10.00 Дешево та сердито

12.00 Заробітчани

17.00 Кохання на виживання

19.00 Варьяти

21.00 Х/ф «Містер Крутий»

22.50 Х/ф «Омен»

01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 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

10.05 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі. Дайджест

11.50, 13.25, 16.20 Х/ф 

«Банди Нью-Йорка»

12.45, 15.45 Факти. День

16.30 Х/ф «Сонна Лощина»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.30 Т/с «Пес»

22.50 Т/с «Майор і магія»

00.50 Т/с «Невиправні»

02.35 Стоп

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, 23.00, 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, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15, 1.15, 5.15 Машина часу

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.50 Х/ф «Поет і княжна»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про 

солдата»
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, 3.15 «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 
07.00 Вруміз. Мультфільм 
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.00 Новини 
08.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-
2019. Найкраще

09.00 Новини 
09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-
2019. Найкраще

10.00 Змова проти корони. 
Художній фільм

11.40 Кухня По. Кулінарна 
програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 
Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

12.35 Цікаво. com 
13.00 Китайський живопис. 

Документальна 
програма 

13.25 Україна 1917-2017. 
Архівний проект Юрія 
Шаповала. Текст 
як доля. Михайло 
Волобуєв

14.05 Час поезії. Тарас 
Шевченко

14.35 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.35 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Вогонь Купала. 
Мистецька акція х 
Будинку звукозапису 
Українського радіо

17.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема Дня
18.50 Війна. історії початку. 

Документальна 
програма

19.15 Час поезії. Євген 
Плужник

19.40 Аромати Шотландії. 
Документальний цикл 

20.00 Зустріч Лувру та 
Забороненого міста. 
Документальний серіал 

21.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо

21.40 Новини 
22.05 Сильна доля 
23.00 Новини 
23.25 Тема Дня
23.50 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 
01.00 Вогонь Купала. 

Мистецька акція х 
Будинку звукозапису 
Українського радіо

01.40 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.20 Світло 
03.10 Війна і мир 
03.50 Разом 
04.15 Дивацькі історії 
04.30 По обіді-шоу 
05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 
 

СТБ

06.15 Т/с «Коли мі вдома»
11.00 МастерШеф
14.25 Ультиматум
16.30, 18.00 Х/ф «Щира 

правда»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Знову вдома»
20.50 Т/с «Червона королева»
22.45 Т/с «Лист очікування»
00.55 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

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

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

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

«Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 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 «Знак пошани»
15.20 Х/ф «Віддача»
19.25 Т/с «Опер 

за викликом-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»
01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 13.50, 
17.50, 19.50, 22.20, 
1.45, 3.50 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» 
— «Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.10, 14.10 Матч. 
Контрольна гра

10.10 «Ювентус» — 
«Парма». ЧІ

12.00 «Шахтар» — 
«Гоффенгайм». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

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

18.00 «ПСЖ» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

20.00 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»
22.30 «Тоттенгем» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.20 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.00 «Ворскла» — 
«Олександрія». ЧУ

04.00 «Рома» — «Дженоа». 
ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 
«Олександрія». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 14.20, 
19.35, 21.35, 23.35, 
1.35, 3.35, 5.35 Топ-
матч

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

10.00 «ПСЖ» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

14.30 «Тоттенгем» — 
«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

16.20 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

17.45, 23.45 Матч. Контрольна 
гра

19.45 «Маріуполь» — 
«Зоря». ЧУ

21.45 «Ювентус» — 
«Парма». ЧІ

01.45 «Тоттенгем» 
— «Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

03.45 «Шахтар» — 
«Гоффенгайм». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 13.55 Правда життя
09.15, 22.45 Невідомий Китай
10.15, 17.05, 5.10 Шалена 

подорож
11.05 Місця сили
11.55 Брама часу
12.45, 0.40 Речовий доказ
15.05 Вбити Гітлера
16.05, 21.45 Дикі та озброєні
17.55 Земля: сили природи
18.55, 20.45 Їжа богів
19.50 Прихована реальність
23.40 Історія світу
01.50 Містична Україна
02.40 Історія українських 

земель
03.05 Полювання на НЛО
03.45 Прокляття відьом
04.35 Таємниці пірамід

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»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок
09.45 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»
11.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
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, 

21.40, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 «Зворотний відлік»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

13.10 Країна на смак

14.30 Д/ф «Аромати 

Мексики»

15.15 Бюджетники

15.45 #ВУКРАЇНІ

16.20 Д/ф «Морська кухня»

17.30 Разом

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборні агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 2.25 UA:Спорт

22.25 Наші гроші

22.55 Д/ф «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 Перша шпальта

04.05 По обіді шоу

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
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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»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.40 «Сімейні мелодрами»

14.40 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»

01.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

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 і 
жандарметки»

14.40 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

00.00 Х/ф «День весілля 
доведеться 
уточнити»

02.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.50 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

03.10 Зона ночі

04.30 Абзац

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 Шоу Оля

08.50 Хто зверху

10.10 Дешево та сердито

12.00 Заробітчани

17.00 Кохання на виживання

19.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Громобій»

23.10 Х/ф «Син дракона»

02.50 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, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.05, 13.25, 22.50 Т/с 

«Майор і магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Шлях 

воїна»

16.30 Х/ф «Королі вулиць»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес»

00.50 Т/с «Невиправні»

02.30 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

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, 

23.00, 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, 2.15 

Інформаційний вечір

23.15, 1.15, 5.15 Машина часу

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

07.00 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Очікування 
полковника 
Шалигіна»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 3.10 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

03.50 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Вруміз. Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Середземномор»я. 

Документальний серіал 

11.40 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Україна 1917—2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Світ 

Максима

14.10 Війна. історії початку. 

Документальна 

програма

14.35 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Вогонь Купала. 

Мистецька акція у 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

17.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.50 Тил. Документальна 

програма

19.15 Житель града Києва. 

Концерти Миколи 

Дилецького

20.35 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.50 Замки Британії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

21.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

21.40 Новини 

22.05 Сильна доля 

22.55 UA.Музика. Кліп

23.00 Новини 

23.25 Тема Дня

23.50 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

01.00 Вогонь Купала. 

Мистецька акція х 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

01.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

01.40 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.20 Світло 

03.10 Війна і мир 

03.50 Разом 

04.10 Дивацькі історії 

04.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 UA.Музика. Кліп 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

06.25 Т/с «Коли мі вдома»

10.00 МастерШеф

13.35 Ультиматум

15.45, 18.00 Х/ф «Знову 
вдома»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.15 Х/ф «Мачуха»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Тато напрокат»

00.50 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»

13.15 Х/ф «Чорна вода»
15.15 Х/ф «Хижаки»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

3»

21.40, 23.15 Т/с «Касл-3»

01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

17.50, 19.50, 22.15, 

1.45, 3.50 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10, 13.50 Матч. Контрольна 

гра

10.10 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

22.30 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.20 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.00 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

04.00 «Лаціо» — «Кальярі». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 14.15, 

19.35, 21.35, 23.35, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

08.00 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

14.30 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.45 «Рома» — «Торіно». ЧІ

19.45 Матч. Контрольна гра

21.45 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ

23.45 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

01.45 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 14.00 Правда життя

09.20 Невідомий Китай

10.20, 17.00, 5.15 Шалена 

подорож

11.10 Місця сили

12.00 Брама часу

12.50, 0.40 Речовий доказ

15.00 Вбити Гітлера

16.00, 21.45 Дикі і озброєні

17.50, 22.45 Земля: сили 

природи

18.50 Їжа богів

19.50 Прихована реальність

20.45 Секретні території

23.40 Історія світу

01.50 Містична Україна

02.40 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

01.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Мавп’ячі 
витівки»

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, 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, 

21.40, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.15 Д/ф «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

13.10 Енеїда

14.30 Д/ф «Аромати 

Мексики»

15.15 Країна на смак

16.15 Д/ф «Морська кухня»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 23.40, 2.25 UA:Спорт

22.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром, повтор

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.00 Своя земля

04.30 Букоголіки

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
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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, 21.45 Комедія «Свати-

6»

22.30 «Право на владу-2019»

00.55 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

01.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.20, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Чотири 
мушкетери Шарло»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

00.00 Х/ф «Єдина»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»

03.50 «Подорожі в часі»

05.00 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

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Зона ночі

05.20 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.40 Шоу Оля

08.40 Хто зверху

10.10 Дешево та сердито

12.10 Заробітчани

17.00 Кохання на виживання

19.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Сталеве серце»

23.00 Х/ф «Мисливці за 

розумом»

01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 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

10.05 Секретний фронт

11.50, 13.20 Т/с «Майор і 

магія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Королі вулиць»

16.20 Х/ф «Прем’єр-

міністр»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.15 Т/с «Пес»

22.30 Нові лідери-2. Прем’єра

00.15 Т/с «Невиправні»

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 23.15, 1.15, 5.35 

Машина часу

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, 23.00, 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, 2.15 

Інформаційний вечір

00.10 Док. Фільм

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 3.15 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

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 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.40 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

14.15 Тил. Документальна 

програма

14.45 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Мій світ. Концертна 

програма Павла 

Табакова

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.50 Аеропорт. Перший 

штурм 

20.00 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.25 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

20.50 Замки Британії. 

Документальний серіал 

«Секрети Замків 

Великобританії» 

21.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

21.40 Новини 

22.05 Як дивитися кіно

22.30 На межі. Художній 

фільм

00.20 Аеропорт. Перший 

штурм 

01.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

01.40 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.20 Світло 

03.10 Війна і мир 

03.50 Разом 

04.15 Дивацькі історії 

04.25 Візитка Карпат 

04.30 По обіді-шоу 

05.20 UA.Музика. Кліп 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли мі вдома»

10.15 МастерШеф

13.35 Ультиматум

15.45, 18.00 Х/ф «Мачуха»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Х/ф «Весільний 
переполох»

20.50 Т/с «Червона королева»

22.45 Т/с «Тато напрокат»

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.55 «Помста природи»

13.35 Х/ф «Втрачений 
скарб»

15.25 Х/ф «Загадки 
Сфінкса»

19.25 Т/с «Опер 

за викликом-3»

21.45, 23.20 Т/с «Касл-3»

01.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 21.25, 

23.30, 2.55, 5.00 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

10.10 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

12.00 «Гоффенгайм» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

16.00 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.50, 20.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

18.45 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.40 «Валенсія» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.10 «Рома» — «Сассуоло». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч. Контрольна гра

07.50, 13.25, 15.30, 18.55, 

21.00, 23.35, 1.35, 3.35, 

5.35 Топ-матч

08.00 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.50, 12.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

10.45 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.40 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.40 «Валенсія» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.10 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

21.45 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

23.45 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

01.45 «Тоттенгем» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

03.45 «Гоффенгайм» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 14.10, 8.30, 14.05 

Правда життя

09.30 Невідомий Китай

10.30, 17.15, 5.25, 10.35, 17.10 

Шалена подорож

11.20, 11.25 Місця сили

12.10 Брама часу

13.00, 0.40, 12.55 Речовий 

доказ

15.15 За лаштунками

16.15, 21.45, 16.10, 21.40 Дикі 

і озброєні

18.05, 22.45, 18.00, 22.40 

Земля: сили природи

19.05, 20.50, 19.00, 20.45 Їжа 

богів

20.00 Прихована реальність

23.40 Вбити Гітлера

01.50, 19.55 Містична Україна

02.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 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»

01.15 «Вірю не вірю»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Мармадюк»
11.30 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

16.00 4 весілля

18.00 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.40, 23.10, 

2.00, 5.00 Новини

07.20, 8.10 Д/ф «Тваринна 

зброя»

08.30, 4.30 #ВУКРАЇНІ

09.15 Т/с «Еліза»

11.10 Д/ф «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ф «Аромати 

Мексики»

15.15 Енеїда

16.15 Д/ф «Морська кухня»

17.30 Перший на селі

18.25, 2.35 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 23.40, 2.25 UA:Спорт

22.25 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.05 Спільно

03.35 Разом

04.05 52 вікенди

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
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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»

13.40 «Сімейні мелодрами»

14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.20 «Чистоnews-2019»

20.30, 22.35 «Ліга сміху»

00.35 Фантастика «Я 

— початок»

02.25 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.30, 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»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Четверо проти 
кардинала»

14.40 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.05, 1.00 

«Речдок»

18.00, 1.55, 2.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

04.50 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, 5.45 Зоряний шлях

10.30 Т/с «Людина без 

серця»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 Головна тема. Вибір

22.00 Опозиція

01.00, 2.15 Т/с «Прости»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.30 Служба розшуку 

дітей

03.25, 2.35 Зона ночі

04.40 Абзац

05.35, 6.45 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.50 Шоу Оля

07.50 Хто зверху

09.40 Кохання на виживання

15.40 Х/ф «Містер Крутий»
17.10 Х/ф «Перший удар»
19.00 Х/ф «Із Парижа з 

любов’ю»
21.00 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»
23.10 Х/ф «Білий слон»
01.10 Т/с «Клініка»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.40 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

10.05 Антизомбі

11.00, 16.30, 2.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20, 23.20 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45 Факти. Вечір

20.10, 21.45 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, 00.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30, 1.15 Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

17.10 Кендзьор

18.15, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 #Група продовженого 

дна

00.25 Винна карта

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

07.05 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Важко бути 
мачо»

01.40 «Хвороби-вбивці»

03.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.40 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

09.00 Новини 

09.05 UA.Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Середземномор’я. 

Документальний серіал 

11.40 Кухня По. Кулінарна 

програма 

12.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.35 Цікаво. com 

13.00 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

13.25 Ловець слів. 

Документальна 

програма. 

14.15 UA. Культура на 

Книжковому арсеналі-

2019. Найкраще

14.35 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

17.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема Дня

18.50 Маріуполь. 

Протистояння 

19.35 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.25 Китайський живопис. 

Документальна 

програма 

20.50 Замки Британії. 

Документальний серіал 

«Секрети Замків 

Великобританії» 

21.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

21.40 Новини 

22.00 UA.Музика. Кліп

22.05 Сильна доля 

23.00 Новини 

23.25 Тема Дня

23.50 Маріуполь. 

Протистояння

00.40 Крим. Окуповані. Історії 

кримчан за 5 років 

окупації 

01.20 UA.Музика. Кліпи

01.40 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.20 Світло 

03.10 Війна і мир 

03.45 Разом 

04.10 Дивацькі історії 

04.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.30 По обіді-шоу 

05.20 UA.Музика. Кліп 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

05.35, 1.05 Т/с «Коли мі 

вдома»

07.00 Т/с «Червона королева»

11.35 Т/с або Геометрія 

почуттів»

15.25 Х/ф «Діамантова 
рука»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

20.00 Х/ф «Молодята»
22.45 Х/ф «З 9 до 5»

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, 17.15 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Бейтаун поза 
законом»

15.45 Х/ф «Відповідь»
19.25 Х/ф «Вхідний»
21.15 Х/ф «Бронежилет»
23.00 Х/ф «Водій 

автобуса»
00.35 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 2.10, 

5.05 Топ-матч

06.10 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Львів». ЧУ

10.10 Матч. Контрольна гра

12.00 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00, 18.35, 20.55, 23.30 

«Шлях до Баку»

16.45 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.05 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.40 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.20 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.20 «Цюрих» — «Наполі». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч. Контрольна гра

07.50, 10.25, 11.05, 13.40 

«Шлях до Баку»

08.35 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.55, 13.20, 19.55, 22.55, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

11.50 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.25 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

16.10 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.55 LIVE. Матч. Контрольна 

гра

20.10 «Цюрих» — «Наполі». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

22.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

23.45 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

01.45 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.45 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 0.55 Містична Україна

08.25 Історія українських 

земель

09.55 Речовий доказ

11.05 За лаштунками

12.05 Земля: наш час

14.55 Шалена подорож

16.35 Земля: сили природи

17.35 Невідома Австралія

18.30 Ілюзії сучасності

21.00 Стихійні лиха: вижити

22.50 У пошуках

23.55 Їжа богів

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 17.00 Т/с «Доктор Хто»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Остін Пауерс: 
Міжнародна людина-
загадка»

19.50 Х/ф «Мрії 
збуваються!»

21.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

09.45 Х/ф «Бібі та Тіна: 
Дівчата проти 
хлопців»

11.45 Сімейка У

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 16.00 Танька і 

Володька

15.00 Т/с «Село на мільйон 

2»

16.30 М/ф «Пташиний ульот»

18.00, 0.45 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Шрек»

22.45 Х/ф «Вгадай хто»
01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.40, 1.20, 5.00 

Новини

07.20, 8.10 Д/ф «Тваринна 

зброя»

08.30 #ВУКРАЇНІ

09.15 Т/с «Еліза»

11.10 Д/ф «Тайська кухня»

11.45, 14.15 Телепродаж

12.00 Д/ф «Аромати Іспанії»

13.10, 2.40 Сильна доля

14.30 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 Д/ф «Морська кухня»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.25, 2.10 Тема дня

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05, 1.45 UA:Спорт

22.35 Перша шпальта

23.10 Як дивитися кіно

23.40 Х/ф «На межі»

03.30 Своя земля

04.05 Розсекречена історія

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—5 ЛИПНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.35, 0.35 «Світське 

життя-2019»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.15, 12.25, 13.55, 

15.00 «Світ навиворіт-

6»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Де-мократія?»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

21.40 «Жіночий квартал»

01.35 «Ліга сміху»

03.15 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.20 «Жди мене. Україна»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.10 Х/ф «Альошчина 
любов»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Зайчик»
13.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
15.00 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

17.00, 20.30 Т/с «Голос 

янгола»

20.00, 2.10 «Подробиці»

22.10 Т/с «Шкідливі поради»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

04.50 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.10 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с «Подорож до 

центру душі»

17.00, 20.00 Т/с «Нерідна»

22.00 Шоу Братів Шумахерів

00.00, 2.10 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 

руки»

01.40 Телемагазин

02.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.45, 8.45 Kids Time

06.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.50 М/с «Том і Джеррі-

шоу»

08.50 Вар’яти

14.50 Х/ф «Громобіой»

16.50 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона-2»

18.50 Х/ф «Джуманджі»

21.00 Х/ф «Нерв»

23.00 Х/ф «Запит в друзі»

00.50 Т/с «Клініка»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Більше ніж правда

07.15 Я зняв!

09.15 Дизель шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.00 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Ілюзія обману»

21.40 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»

00.05 Х/ф «Очі дракона»

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, 16.10, 23.30, 2.40, 4.10 

Машина часу

13.45 Навчайся з нами

14.15 Сімейні зустрічі

15.20, 4.30 Акцент

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

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Постріл у 
спину»

07.00 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

09.35 Х/ф «Зникнення»
11.30 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.40 «Таємниці світу»

16.50 «Правда життя»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

21.15 Х/ф «Атлант 
розправив плечі»

23.00 Х/ф «Немислиме»
00.55 «Реальні злочинці»

02.30 «Випадковий свідок»

03.45 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитського 

Києва»

04.55 Top Shop

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 

08.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм

10.30 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

11.45 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

12.40 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

14.55 Країна на смак 

15.35 Енеїда 

16.35 Пісенний конкурс 

Євробачення-2019. 

Перший півфінал. 

Повтор

18.45 Непереможні. Пісні 

війни. Концерт до Дня 

Конституції

20.00 Весна-68. 

Документальна 

програма

20.40 Сильна доля 

21.00 Новини 

21.20 Замки Британії. 

Документальний серіал 

«Секрети Замків 

Великобританії» 

22.05 Сильна доля 

23.00 Новини 

23.20 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» 

01.15 Спільно 

01.40 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.20 Світло 

03.10 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup-2019» 

04.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

05.30 Т/с «Коли мі вдома»

07.30 Х/ф «Суєта суєт»
09.10 Х/ф «Осінній 

марафон»
11.05 Т/с «Тато напрокат»

15.05 Т/с «Лист очікування»

19.00 Т/с «Любити та вірити»

23.05 Х/ф «Молодята»

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Вхідний»

14.45 Х/ф «Вцілілий»
16.25 Х/ф «Хижаки»

18.25 Х/ф «Гра смерті»
20.20 Х/ф «Поза законом»

22.15 Х/ф «Кіборг X»

00.05 Х/ф «Відповідь»
01.35 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 13.50, 

17.50, 22.55 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 Матч. Контрольна гра

10.10 «Болонья» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.10 «Шахтар» — «Львів». 

ЧУ

16.00 «Севілья» — «Лаціо». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

18.00, 20.35, 0.55, 3.25 «Шлях 

до Баку»

18.45 «Айнтрахт» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.05 «Валенсія» — 

«Селтік». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.05 «Наполі» — «Цюрих». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

01.35 «Динамо» (К) 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.55 «Генк» — «Славія». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Олімпік». ЧУ

07.50, 9.50, 14.55, 21.45 Топ-

матч

08.00 «Севілья» — «Лаціо». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 12.35, 16.55, 19.25 

«Шлях до Баку»

10.45 «Айнтрахт» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.05 «Валенсія» — 

«Селтік». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

15.05 «Наполі» — «Цюрих». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

17.35 «Динамо» (К) 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.55 «Генк» — «Славія». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.55 «Челсі» — «Мальме». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

23.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.40 Матч. Контрольна гра

02.25 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.10 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 0.55 Містична Україна

08.25 Історія українських 

земель

09.55 Речовий доказ

11.05 За лаштунками

12.05 Земля: наш час

14.55 Шалена подорож

16.35 Земля: сили природи

17.35 Невідома Австралія

18.30 Ілюзії сучасності

21.00 Стихійні лиха: вижити

22.50 У пошуках Атлантиди

23.55 Їжа богів

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 М/ф «Барбі і чарівний 

Пегас»

10.40 Х/ф «Буль та Білл»
12.00 Х/ф «Мрії 

збуваються!»
14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Супер Майк»
02.10 «Вірю не вірю»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

11.45 Х/ф «Зоряні таляри»
12.50 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»
14.00, 1.00 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Вгадай хто»
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 М/с «Вруміз»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 4.10 Новини

07.20, 8.10 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

США. Національний 

парк Йєллоустон»

08.30 #ВУКРАЇНІ

09.10 Країна на смак

10.25 Енеїда

11.25, 14.55 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Йосип з Назарета»

15.15 Д/ф «Фестивалі 

планети»

15.45 Разом

16.20 Спільно

16.50 «Зворотний відлік»

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

21.30 Вечір боксу. UA:БОКС

22.30 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.15 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

03.40 Своя земля

04.30 Світло

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЛИПНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА

13 липня

ТБ-СУБОТА 11



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 Комедія «Прибульці-2: 

коридори часу»

15.10 Драма «Час»

17.30 Комедія «Отже, війна»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Шпигунка»

23.15 Комедія «Блондинка в 

ефірі»

01.10 «Ліга сміху»

02.45 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Дама з 
папугою»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»
12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»
13.00 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

15.00 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос»

15.15 Х/ф «Самогонники»
15.30 Х/ф «У джазі тільки 

дівчата»
18.10 Х/ф «Фантастичне 

кохання і де його 
знайти»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Як все 

заплутано»
23.05 Х/ф «Книжковий 

клуб»
01.10 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.30 Т/с «Нерідна»

12.30 Т/с «Прости»

17.00, 21.00 Т/с «Рік собаки»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Півкроку до 

сім’ї»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Кульбаба»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.40 Стендап шоу

06.25, 7.45 Kids Time

06.30 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.30 М/с «Том і Джеррі-

шоу»

07.50 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона-2»

09.50 Х/ф «Із Парижа з 

любов’ю»

11.50 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»

14.00 Х/ф «Джуманджі»

16.10 Х/ф «Нерв»

18.10 Х/ф «Дивергент»

21.00 Х/ф «Інсургент»

23.20 Х/ф «Сталеве серце»

01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.30 Громадянська оборона

07.30 Антизомбі. Дайджест

09.25, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Ілюзія обману»

16.00 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Штурм Білого 

дому»

23.55 Х/ф «Спадок Борна»

02.25 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 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

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

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.25 Х/ф «Вірність»
07.00 «Страх у твоєму домі»

10.40 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

12.20 Х/ф «Міцний 
горішок»

13.50 Х/ф 
«Несправедливість»

16.50 Х/ф «Атлант 
розправив плечі»

18.30 Х/ф «А зорі тут 
тихі...»

22.10 Х/ф «Сліди 
апостолів»

00.25 Х/ф «Немислиме»
02.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

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 

10.30 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста. 

Документальний серіал 

11.15 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

12.30 Грозовий перевал. 

Художній фільм

14.55 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 7. 

США-Національний 

парк Еверглейдс

15.45 Всесвітня природна 

спадщина. «Острови» 

1. Карибські острови. 

Занурення з акулами

16.45 Фольк-music 

17.55 Бюджетники 

18.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія

20.50 Замки Британії. 

Документальний серіал 

«Секрети Замків 

Великобританії» 

21.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

21.40 Новини 

22.00 Сильна доля 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Новини 

23.20 UA.Музика. Кліп

23.30 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Джорджу Гершвіну 120 

років

01.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

02.20 Світло 

03.10 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup-2019» 

04.20 UA.МУЗИКА. Кліпи 

04.30 По обіді-шоу 

05.25 Будь у тонусі. 

Документальний серіал 

 

СТБ

06.15, 10.15 Хата на тата

08.10 Страва честі

17.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.50 Один за всіх

22.20 Х/ф «Дівчата»
00.30 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»

12.55 Х/ф «Горець-2»
14.30 Х/ф «Горець-3»
16.25 Х/ф «Бронежилет»
18.10 Х/ф «Вціліла»
20.00 Х/ф «Солдат Джейн»
22.20 Х/ф «Посильний»
00.10 «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 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ

10.10 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ

12.00 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00 Матч. Контрольна гра

18.00 «Кальярі» — «Рома». ЧІ

20.00 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.00 «Динамо» (К) — 

«Астана». Ліга Європи 

УЄФА

00.00 «Сампдорія» — 

«Торіно». ЧІ

02.00 «Львів» — 

«Чорноморець». ЧУ

04.00 «Наполі» — 

«Болонья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — 

«Чорноморець». 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 «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

10.00, 20.00 Матч. Контрольна 

гра

12.00 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

14.00 «Динамо» (К) — 

«Астана». Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «ПСЖ» — «Наполі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.00 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

22.00 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ

00.00 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

02.00 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 0.45 Містична Україна

08.25 Історія українських 

земель

09.50 Речовий доказ

11.00 За лаштунками

12.00 Стихійні лиха: вижити

13.50 У пошуках Атлантиди

14.55 Шалена подорож

16.35 Земля: сили природи

17.35 Невідома Австралія

18.30 Ілюзії сучасності

21.00 Земля: наш час

23.50 Їжа богів

01.35 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.20 Х/ф «Буль та Білл»
11.00 М/ф «Барбі і чарівний 

Пегас»

12.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.30 «Вірю не вірю»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ ранок

11.15 М/ф «Марко-Макако»

12.40 Х/ф «Мармадюк»
14.15, 1.00 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Шрек»

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 М/с «Вруміз»

07.00, 8.00, 9.00, 21.40, 2.00, 

4.10 Новини

07.20, 8.10 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Колумбія»

08.30 Д/ф «Кухня По»

09.10, 2.25 Енеїда

10.20 Країна на смак

11.25, 14.00 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Д/ф «Браво, шеф!»

14.20 Д/ф «Тайська кухня»

15.25, 22.35 Бюджетники

15.50 UA:Фольк. Спогади

16.55 Перший на селі

17.30 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: відкривачі, 

кити, вулкани»

18.25 Д/ф «Фестивалі 

планети»

19.00 Передвиборчі агітаційні 

програми за кошти 

Державного бюджету

22.05 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.05 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 Д/ф «Аромати Іспанії»

03.40 Своя земля

04.30 Розсекречена історія

05.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 Казахстан підбиває підсумки пре-
зидентських виборів, які відбулися 9 
червня. Переміг Касим-Жомарт То-
каєв, набравши 70,96% голосів. По-
зачергові вибори президента в Казах-
стані були організовані в найкорот-
ші строки, і тому були дещо хвилю-
ючими для виборців. Адже тільки 20 
березня достроково пішов у відстав-
ку Нурсултан Назарбаєв, котрий без-
змінно очолював країну майже трид-
цять років, і незабаром були призна-
чені позачергові вибори в Казахстані. 
На пост президента було зареєстрова-
но сім кандидатів. Незвичним було 
те, що, на відміну від усіх поперед-
ніх виборів у незалежному Казах-
стані, Нурсултан Назарбаєв уперше 
не брав участі в передвиборчій гонці. 
Тому робити вибір в умовах відсут-
ності явного лідера серед кандидатів 
громадянам було складно. Це відзна-
чили як казахстанці, так і численні 
спостерігачі. Їх на цих виборах було 
зареєстровано рекордне число: понад 
тисячу осіб із різних міжнародних 
організацій, а також акредитовані за-
кордонні журналісти з 40 країн сві-
ту.
 Пильна увага міжнародних органі-
зацій до виборів у Казахстані була 
спричинена зацікавленістю світової 
спільноти тим, наскільки чесно і від-
крито вони пройдуть. Вибори прези-
дента в Казахстані визнані світовою 
спільнотою законними і організова-
ними. Незважаючи на деякі недоліки 
і дрібні порушення, міжнародні спос-
терігачі дали високу оцінку організа-
ції і проведенню виборів президента в 
Казахстані 2019 року.
 Так, глава місії спостерігачів ПА 
ОБСЄ Маргарет Кінер-Неллі, назва-
ла позитивом конструктивний діалог 
і взаєморозуміння спостерігачів з міс-
цевою владою. Крім цього, вона від-
значила як видатну подію те, що впер-
ше на пост глави держави балотувала-
ся жінка — представник Партії демок-
ратів Данія Еспаєва.
 Спеціальний координатор і глава 
місії короткострокових спостерігачів 
ОБСЄ Георгій Церетелі підсумував, 
що, незважаючи на високий рівень ор-
ганізації виборів у найкоротші стро-

ки, до кандидатів були висунуті до-
сить високі вимоги: мати досвід робо-
ти не менше п’яти років у державних 
органах. Американські спостерігачі 
Деніел Вітт і доктор Аріель Коен дали 
таку оцінку виборів: вони пройшли в 
прозорому форматі, не було зафіксо-
вано значних порушень міжнародних 
норм виборчого права.
 Новообраний президент Казах-
стану Касим-Жомарт Токаєв отримав 
численні привітання і напутні слова 
від своїх колег із різних країн світу. 
Одним із перших зателефонував Гене-
ральний секретар ООН Антоніу Гутер-
реш і дав оцінку Токаєву як «досвід-
ченому політику», назвавши його дру-
гом.
 Голова Європейської ради Дональд 
Туск в офіційному привітанні на сай-
ті Євроради висловив надію на те, що 
новий президент буде сприяти роз-
витку і зміцненню партнерських від-
носин ЄС із Казахстаном. А також ак-
центував увагу на новій стратегії ЄС у 
Центральній Азії і на розширенні по-
дальших можливостей для партнерс-
тва.
 Незадовго до самих виборів До-
нальд Туск з офіційним візитом відві-
дував Казахстан, зустрічався з То-
каєвим, який тимчасово викону-
вав обов’язки президента країни. У 
ході візиту високі гості відвідали ме-
моріально-музейний комплекс «АЛ-
ЖИР» поблизу столиці Казахстану, 
вшанували пам’ять жертв політичних 
репресій.
 Голова Європейської ради зазна-
чив: «Євросоюз — це перший торговий 
партнер Казахстану й іноземний ін-
вестор. Ваша країна є мостом між Єв-
ропою і Сходом, ми пропонуємо пог-
либити партнерство в сфері енергети-
ки, транспорту і цифрових комуніка-
цій. Угода про розширене партнерство 
між ЄС і Казахстаном скоро буде ра-
тифікована всіма країнами союзу, і ми 
вже почали реалізацію».
 У цілому багато експертів, політо-
логів та економістів зійшлися на дум-
ці, що для країн Європи і США обра-
ний президент Касим-Жомарт Токаєв 
— гідна політична фігура, від якої за-
лежатиме майбутня плідна співпра-
ця Казахстану з іншими країнами 
світу. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Гідна 
політична 
фігура
Очікування світової спільноти від нового 
президента Казахстану

■

Ігор ВІТОВИЧ

 14 флотських офіцерів високого рангу за-
гинули під час пожежі на російському глибоко-
водному апараті, повідомила у вівторок, 2 лип-
ня, агенція РІА «Новості» з посиланням на заяву 
міністерства оборони РФ. 
 За даними відомства, пожежа сталася 1 лип-
ня у російських територіальних водах у Баренце-
вому морі під час батиметричних замірів (виз-
начення глибин). Моряки отруїлися продуктами 
горіння. Зазначається, що вогонь вдалося лікві-
дувати завдяки героїчним діям команди, але не 
повідомляється, скільки всього осіб перебувало 
на борту. Як не згадується і про конкретний тип 
та назву субмарини. 
 Військове міністерство країни-агресора 
лише скупо інформує, що апарат призначений 
для вивчення природного простору і дна Світо-
вого океану в інтересах ВМФ Росії. Його портом 
прописки вважається військово-морська база в 
Сєвєроморську. «Причина події встановлюєть-
ся. Розслідування проводить головнокоманду-
ючий військово-морсьим флотом», — додали у 
відомстві. 
 Російські видання «Новая газета» і «РБК» 
пишуть, що йдеться про атомну підводну стан-
цію АС-12, також відому за неофіційною назвою 
«Лошарик», — глибоководний апарат, носієм 
якого є стратегічний атомний підводний човен. 
За повідомленнями, цей носій — субмарина БС-
64 «Оренбург». При цьому видання «Відкриті 
медіа» з посиланням на власне джерело ствер-
джує, що пожежа була не на самому глибоко-
водному апараті, а власне на човні-носії «Орен-
бург».
 Будувати АС-12 почали ще в радянські часи, 
на воду спустили 2003-го. Розробка й будівниц-
тво велися в умовах підвищеної секретності. Апа-
рат жодного разу не потрапляв на офіційні фо-
тографії і, ймовірно, може бути найсекретнішим 
і найдорожчим проектом російського флоту — 
російський сайт The Bell подає оцінку вартості 
всього комплексу, разом із підводним човном-
носієм, майже в 1,5 мільярда доларів.
 Низка засобів інформації пише, що екіпаж 
згаданого підводного апарата — 25 осіб. Але 
російський військовий експерт Віктор Мура-
ховський заявляє, що штатний екіпаж апарата 
— 14 осіб. Іще до п’яти можуть бути тимчасово 
залучені до його складу, прокоментував він на 
телеканалі «Росія-24». Мураховський також за-
являє, що займання сталося в акумуляторному 
просторі, де, ймовірно, відбулося коротке зами-
кання. Російська версія «Форбса», посилаючись 
на джерела, наближені до міноборони Росії, так 
само називає як можливу причину пожежі про-
блеми з однією з акумуляторних батарей, що за-
безпечують електроживлення підводного апарата 
в той час, коли він піднімався з глибини до сво-
го носія.
 За словами джерела РБК, цілями Головного 
управління глибоководних досліджень, більше 
відомого як «підводна розвідка», в підпорядку-
ванні якого перебуває субмарина, є «прослухову-
вання зарубіжних підводних ліній зв’язку, підйом 
із глибин цікавих зразків озброєнь та військової 
техніки та захист російських аналогічних засобів 
зв’язку». 
 Західні ж спецслужби вважають, що справж-
нє його завдання — не офіційні «океанографічні 
дослідження», а диверсійна робота — на кшталт 
пошкодження підводних кабелів зв’язку чи захід-
них станцій стеження за російським флотом.
 Президент Росії Володимир Путін вимагає 
провести ретельне розслідування пожежі. За 
його словами, в катастрофі на глибоководному 
апараті загинули сім капітанів першого рангу та 
два герої Росії. Путін назвав те, що сталось, «ве-
ликою трагедією». Російська влада не збираєть-
ся повідомляти подробиці надзвичайної ситуа-
ції. «Вся ця інформація не може мати публічно-
го розповсюдження, вона належить до категорії 
абсолютно секретних даних.., держтаємниці, ця 
держтаємниця зберігається в інтересах держа-
ви і в інтересах державної безпеки», — заявив 
речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу. Він 
не став відповідати на запитання журналістів про 
тип апарата, що зазнав катастрофи, і навіть про 
наявність на ньому атомного реактора. Так само 
нічого не сказав і про завдання, які виконував 
апарат, хоча запевнив, що Володимир Путін як 

головнокомандувач знає все. За словами Пєс-
кова, ці питання журналісти мають адресувати 
міністерству оборони Росії.
 Але й там уникли прямих відповідей. Міністр 
оборони Росії Сергій Шойгу, який прибув до міс-
та Сєвєроморськ, бази російського Північно-
го флоту, куди доставили аварійний апарат, теж 
оминув усю конкретику. Він лише сказав, що під-
водники, які перебували на борту, були «унікаль-
ними військовими фахівцями», «висококласни-
ми професіоналами», які здійснювали «важливі 
дослідження для вивчення гідросфери Землі». 
Міністр уточнив, що, крім 14 загиблих, іншу час-
тину екіпажу вдалося врятувати, і завдяки «са-
можертовним діям команди» осередок пожежі 
ліквідували. Загиблих офіцерів «подадуть на 
державні нагороди, їхнім родинам нададуть до-
помогу і підтримку», сказав Шойгу.
 Загиблі в Баренцевому морі підводники 
служили в Петербурзі, підтвердив у соцмережі 
«Вконтактє» виконуючий обов’язки губернатора 
Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. «Коман-
да закріплена за нашою військовою частиною і 
в останнє плавання відбула з Петербурга», — 
написав Бєглов, щоправда, не уточнив, про яку 
частину йдеться. Проте раніше газета «Коммєр-
сант» повідомила, що загиблі моряки служи-
ли у військовій частині 45707, яка підпорядко-
вується головному управлінню глибоководних 
досліджень міноборони і базується в Петергофі 
на околиці Санкт-Петербурга. «Коммєрсант» та-
кож подав прізвища двох героїв Росії, про яких 
згадав Путін: Микола Філін та Денис Долонсь-
кий. 
 Петербурзький інформаційний сайт «Фон-
танка» повідомляє, що в шпиталях перебува-
ють п’ятеро потерпілих під час пожежі. В них 
діагностовано не тільки отруєння продукта-
ми горіння, а й контузія. Такий характер пошко-
джень підтверджує, що перед пожежею на бор-
ту глибоководного апарата стався вибух.
 «Радіо «Свобода» у своєму матеріалі наво-
дить перелік 10 найсерйознiших катастроф на 
російських і радянських атомних підводних чов-
нах iз 1960-х років XX століття. У них сумарно 
загинули близько 500 моряків. 
 І як тут не згадати провокативне виконання 
провідним концертним хором Санкт-Петербур-
га пісні «На подводной лодочке с атомным мо-
торчиком» про атомний підводний човен, який 
готується завдати ядерного удару по Вашинг-
тону. Пісня пролунала 23 лютого цього року в 
Ісакієвському соборі на концерті, присвячено-
му російському дню захисника вітчизни...

ПАРАД МАРАЗМІВ

Текст пісні 
«На подводной лодочке»
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, говорю,— Петров, на город 

Вашингтон!»

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным 

моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки 
по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!

■

КАТАСТРОФИ

Жертви з «Лошарика»
Унаслідок пожежі на російському глибоководному 
апараті загинули 14 моряків

■
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Ксенія СЛАДКЕВИЧ

На початку літа школи, які пе-
ребувають на лінії зіткнення на 
Донбасі, відвідали володарки ти-
тулів «Місіс Планета 2018» Анна 
Горбань, «Місіс Ефіопія 2018» 
Фетія Мохамед Сед та «Місіс 
Естонія 2017» Трін Ліндау. Вони 
поспілкуватися з дітьми та пере-
дали книжки, зібрані українцями 
в рамках акції «Спільне майбутнє 
через спільні книжки». 
Ініціаторкою благодійної місії 
стала Анна Горбань, яка вже не 
вперше відвідала зону ООС і 
очолює громадську організацію 
«Розумне майбутнє нації». Багато 
хто пам’ятає її як ведучу популяр-
ної передачі «Все буде добре» та 
переможницю конкурсів «Місіс 
Планета 2018» і «Місіс Україна 
World 2018». Завдяки цьому Анна 
активно залучає українських зірок 
до акції «Спільне майбутнє через 
спільні книжки» та жінок-волон-
терів із-за кордону, які є титуло-
ваними красунями своїх країн і 
також займаються благодійністю 
на міжнародному рівні, до вирі-
шення проблем українських дітей 
прифронтової зони.
Ми говоримо з Анною про те, як 
дівчинка зі звичайної родини з 
Кривого Рогу стала ведучою од-
ного з рейтингових телеканалів, 
про її участь у конкурсах краси 
та про соціальні проекти, якими 
вона опікується нині.

Перелік майбутніх досягнень
 ■ Анна, в тебе дуже різнобіч-
ний досвід. Як вийшло, що ти 
отримала медичну освіту, пра-
цювала на держслужбі в облас-
ті, в Кабінеті Міністрів Украї-
ни, а кар’єру зробила на теле-
баченні?
 — Бажання бути актрисою 
або телеведучою виникло з ди-
тинства. Коли ми дітьми гра-
ли у дворі, я всім говорила, що 
і як ми будемо робити. Вдома я 
ставала біля стіни і розповідала 
прогноз погоди. Брала участь у 
різноманітних шкільних захо-
дах, мені подобалось виступати. 
Утім про моє бажання вступати 
до театрального мама сказала, 
що ця професія мене не прого-
дує, треба стати медиком. Тому 
вступила до Криворізького ме-
дичного училища. 
 По закінченні я знову за-
мислилася про вступ до теат-
рального, але згадала настано-
ви мами і вступила до Дніпро-
петровської медичної академії 
(сміється). Я брала участь у 
різних конкурсах, писала сце-
нарії... Адже дитяча мрія не по-
лишала мене й згодом привела 
до Києва. Ще у Дніпрі я працю-
вала журналістом служби но-
вин «9-го» телеканала. Потім 
вступила до Школи телеведу-
чих, після чого вже працювала 
ведучою та журналістом рубри-
ки «Соціальні розслідування» 
телепрограми «Яппі» «5-го» 
канала, журналістом телепро-
грами «Абзац» Нового канала. 
А потім стала ведучою телека-
нала СТБ.
 ■ А як з’явилась ідея участі у 
конкурсах краси?
 — Колись я склала собі пе-
релік, чого би хотіла досягну-
ти. Одним із пунктів було ста-
ти телеведучою на СТБ. І коли 
я 2018 року пройшла кастинг 
і стала ведучою телепрограми 
«Все буде добре», а потім цей 
проект закрили, то я вирішила, 
що час рухатися далі. Те, що я 
змогла пройти конкурс на про-
відному телеканалі серед такої 
кількості медійних персон, а їх 
було 500, більше зміцнило мою 
віру в себе.
 Ще одним із пунктів у пере-
ліку висот було перемогти в на-
ціональному конкурсі краси. 

Для мене, насправді, перемога 
й отримання титулу «Місіс Ук-
раїна» були важливі ще з однієї 
причини, про яку я скажу тріш-
ки пізніше. Коли здобула пере-
могу в національному конкурсі, 
то зобов’язана була представити 
Україну на міжнародному кон-
курсі, де також перемогла.

Звернення до Генсека ООН 
з ініціативами щодо вирішення 
збройного конфлікту в Україні
 ■ Анна, «Спільне майбут-
нє через спільні книжки» — це 
твій перший соціальний про-
ект?
 — Я завжди хотіла допома-
гати людям. Ще років із 20 по-
чала передавати одяг для сиро-
тинців. А мій перший соціаль-
ний проект «Вони вірять у себе» 
з’явився 2018 року. Його мета 
— допомогти дітям, позбавле-
ним батьківської опіки, дати їм 
мотивацію до розвитку та реалі-
зації своїх мрій.
 У проекті ми працювали з 
вихованцями Київського цент-
ру соціально-психологічної реа-
білітації. Два місяці з ними зай-
малися педагоги з театральної 
майстерності, з вокалу, з цирко-
вої майстерності. На завершен-
ня діти виступили на професій-
ній сцені, їм аплодував зал. 
Адже дітям важливо відчувати 
смак успіху, коли їхні таланти 
цінують, ними захоплюються. 
Цей досвід запам’ятовується і 
дає віру в свій талант.
 З цими дітьми ми товари-
шуємо й досі, вони прекрасні, і я 
вірю, що у них буде чудове май-
бутнє.
 ■ У березні ти стала учасни-
цею CSW — сесії Комісії ООН 
зі становища жінок. З якою ме-
тою?
 — Одна з моїх цілей — ста-
ти послом доброї волі ООН. Саме 
тому я хотіла перемогти в кон-
курсі краси. Ще зі сцени кон-
курсу «Місіс Україна» я ска-
зала: «Сьогодні я на цій сцені 
тому, що хочу стати послом доб-
рої волі ООН». Після отримання 
корони «Місіс Україна» я зро-

зуміла, що стала на крок ближ-
чою до своєї мети і запланувала 
поїздку на згадану сесію ООН. 
І саме про це я сказала під час 
співбесіди на конкурсі «Місіс 
Планета». А після перемоги на 
«Місіс Планета» я дізналася, 
що мене затвердили.
 Під час сесії я отримала уні-
кальний шанс, який здобула 
особисто. Я була єдина європей-
ська жінка, яка змогла це зро-
бити. Я звернулася до Генераль-
ного Секретаря ООН з ініціати-
вами щодо вирішення збройного 
конфлікту в Україні. Я наго-
лошувала на тому, що у нашій 
країні продовжується війна. Ті 
діти, які народилися, коли ця 
війна почалася, через два роки 
підуть до школи. Але вони вже 
розрізняють звуки снарядів. І 
це велика проблема для нашої 
країни. Адже діти мають жити і 
розвивати свої таланти під мир-
ним небом над головою.
 І, що важливо, Генераль-
ний Секретар ООН дав мені від-
повідь.

«Дівчата змогли приміряти 
мої корони та стрічки, 
отримані на конкурсах краси»
 ■ Як виникла й чи матиме 
продовження акція «Спільне 
майбутнє через спільні книж-
ки»?
 — У листопаді минулого року 
я очолила громадську організа-
цію «Розумне майбутнє нації», 
які опікується дітьми, що опи-
нились у складних життєвих 
обставинах, а також дітьми, 

які перебувають у зоні збройно-
го конфлікту на сході України. 
А взимку я оголосила про поча-
ток першого етапу акції зі збору 
книжок для школярів, які меш-
кають і навчаються у прифрон-
товій зоні. Акція має на меті не 
лише привезти книжки дітям, а 
й об’єднати людей через спіль-
ні книжки, а ще й через спільні 
емоції та почуття.
 Я залучила до підтримки 
акції таких людей, як Анатолій 
Хостікоєв і Наталія Сумська, 
Богдан Бенюк, Дмитро Коля-
денко і Ольга Сумська, Павло 
Зібров і Стелла Захарова, Тарас 
Тополя й Тоня Матвієнко та ба-
гатьох інших. Зібрали 1 тис. 463 
книжки, які я особисто привез-
ла до трьох шкіл в Авдіївці, Зай-
цевому та Світлодарську. Під 
час зустрічей у школах я спіл-
кувалася з дітьми та вчителями 
про їхнє життя у прифронтовій 
зоні, провела майстер-клас з 
елементарних правил безпеки й 
першої допомоги в кризових си-
туаціях. Зрештою, ми говорили 
про їхні мрії.
 Дівчата змогли приміряти 
мої корони та стрічки, отримані 
на конкурсах краси. Ви би бачи-
ли їхні емоції! Як говорили ди-
ректори шкіл, це для них стало 
чимось неймовірним.
 На сьогодні я організувала 
вже дві такі поїздки до шкіл, 
які розташовані в прифрон-
товій зоні. До другої поїздки 
на моє запрошення приєднали-
ся соціально активні жінки з 
інших країн — «Місіс Ефіопія 

2018» Фетія Мохамед Сед, та 
«Місіс Естонія 2017» Трін Лін-
дау — щоби поспілкуватися з 
дітьми, передати їм привезені 
з собою ігри, подарунки, книж-
ки, які збирали українці, й до-
мовитися про спільні проекти з 
допомоги цим дітям.
 У наступних поїздках вияви-
ли бажання взяти участь «Місіс 
Індія», «Місіс Сінгапур», «Місіс 
США» та інші мої колежанки за 
конкурсом «Місіс Планета».
 І, що не менш важливо, за-
плановано створення міжна-
родного фонду для підтримки 
дітей, які постраждали внаслі-
док конфлікту.
 ■ Багатьом людям, хто меш-
кає, скажімо, на відстані від 
зони ООС, важко уявити мас-
штаб проблеми. Які статистич-
ні цифри вас найбільше вража-
ють?
 — Одночасно з початком 
благодійної книжкової акції 
я направила запити до кіль-
кох міністерств. Отримані дані 
вражають. Сьогодні на лінії 
зіткнення, фактично під за-
грозою обстрілів, перебуває 41 
школа і там навчається близько 
42 тис. школярів. 
 І ці діти не мають повноцін-
ного соціального захисту. На 
даний момент відсутня єдина 
скоординована соціальна полі-
тика щодо цивільних грома-
дян України, які зазнали шко-
ди або проживають у зоні ООС, 
немає консолідованої статис-
тичної бази стосовно жертв вій-
ни з початку бойових дій — із 
2014 року. А також відсутній 
чіткий механізм надання від-
повідного соціального статусу й 
адекватної соціальної допомо-
ги цивільним особам, які пос-
траждали і страждають у ході 
збройного конфлікту. Це є пря-
мим порушенням прав людини 
та Четвертої Женевської Кон-
венції «Про захист цивільного 
населення під час війни» від 12 
серпня 1949 року.
 Сам факт, що ті діти навча-
ються у прифронтовій зоні, вже 
є порушенням прав дитини на 
освіту, безпеку, на нормальний 
особистий розвиток, тому що 
вони постійно перебувають у си-
туації катастрофи, на території, 
де чують постріли…
 Ми маємо цілий комплекс 
проблем, які вимагають негай-
ного вирішення, зокрема: умо-
ви життя, психологічний стан і 
подальша доля дітей в зоні ООС. 
Передовсім, це загроза життю, у 
тому числі загроза фізичного на-
силля; загроза психологічного 
насилля; обмежений доступ до 
освіти; обмежений доступ до ме-
дичних послуг; обмежений до-
ступ до соціальних послуг. І ок-
ремої уваги потребує наявність 
посттравматичного синдрому 
(ПТС), наслідки якого прояв-
ляться значно пізніше та стано-
витимуть проблеми не лише для 
самих дітей, а й для суспільства 
в цілому. Аби уникнути можли-
вих негативних наслідків, пот-
рібно вже сьогодні організува-
ти кваліфіковану корекцію та 
формування навичок відповід-
ного спілкування для осіб, які 
надають державні послуги (со-
ціальні працівники, вчителі, лі-
карі та інші).
 На сьогодні вже проведено 
попередні перемовини з психо-
логами, які готові взяти участь 
у наступних поїздках у зону 
конфлікту та працювати з діт-
ками. Педагоги, з якими я пра-
цюю, виявляють бажання при-
везти дітей на екскурсію до Киє-
ва  (а можливо, і за кордон) бо 
нас готова підтримати міжна-
родна спільнота, що я побачила 
особисто під час візиту до ООН у 
березні цього року. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Анна Горбань: До шкіл в Авдіївці, 
Зайцевому та Світлодарську 
привезла майже 1,5 тисячі книжок
Як переможниці конкурсу краси з різних країн опікуються дітьми 
прифронтової зони на Донбасі

■

Володарки титулів «Місіс Планета 2018» Анна Горбань, «Місіс Ефіопія 2018» Фетія Мохамед Сед 
зустрічаються з дітьми Донбасу.
Фото надане Анною Горбань.
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❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЛИПНЯ 2019 15СПОРТ

«Мені допомагають. У мене є підтримка. Я не маю права піти». Анна Соловей
українська велогонщиця

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У тенісному світі трав’яний 
сезон — подія майже миттєва, 
хоча й дуже яскрава. На під-
готовку до його головного тур-
ніру — Уїмблдону — тенісис-
ти мають лише кілька тижнів, 
тож входити в курс справ окре-
мим учасникам зеленого «шо-
лома» доводиться вже по ходу 
змагань на кортах Всеанглійсь-
кого клубу лаун-тенісу та кро-
кету.
 Попри те, що друга ракет-
ка України Леся Цуренко пот-
рапила на цьогорічному Уїмбл-
доні в одиночному розряді до 
когорти сіяних, її перебування 
в турнірній сітці обмежилося 
лише першим раундом, у яко-
му вона практично без бороть-
би поступилася чешці Барборі 
Стрицовій — 3:6, 2:6.
 Вочевидь, ранній виліт із 
«одинака» не входив до планів 
Цуренко, адже в минулі роки 
вона так рано Уїмблдон не зали-
шала. Проте для страховки від 
швидкого прощання з легендар-
ним турніром заявилася Леся й 
до парних змагань, де в тандемі 
з білорускою Олександрою Со-
снович уже подолала стартовий 
рубіж в особі дуету Бачинськи/
Пера (Швейцарія/США) — 6:4, 
4:6, 6:1.
 Так само в своєму змагально-
му плані на Уїмблдон-2019 пар-
ні баталії має й четверта ракет-
ка українського тенісу Катери-
на Козлова. На тому ж корті й із 
тим же рахунком, що й Цурен-
ко, вона також зазнала невдачі 
на старті «одинака», програв-
ши Лорен Девіс зi США — 3:6, 
2:6. Водночас Катя перемож-
но розпочала парний турнір, у 
співпраці з Ариною Родіоновою 
з Австралії здолавши сербсько-
хорватський дует Среботнік/
Юрак — 4:6, 6:2, 6:4.
 А от дві інші українські тені-

систки, схоже, намагаються по 
максимуму затриматися в ос-
новній сітці «одинака». І прима 
вітчизняного тенісу Еліна Сві-
толіна, й третя ракетка України 
Даяна Ястремська вже актив-
но вивчають своїх суперниць у 
третьому колі, де їм опонувати-
муть гречанка Марія Саккарі та 
швейцарка Вікторія Голубович 
відповідно.
 При цьому прізвище Ястрем-
ської також фігурувало й у пар-
ній жіночій сітці, де в тандемі з 
росіянкою Анастасією Потапо-
вою на старті змагань на неї че-
кала дуель iз Дженніфер Бреді 
та Елісон Ріск зi США.
 Напередодні старту Уїмбл-
дону Ястремська через засту-
ду мала проблеми з повноцін-
ною підготовкою до головного 
трав’яного старту сезону, тож 
пообіцяла, що набиратиме фор-
му вже по ходу баталій в перед-
місті Лондона. Вочевидь, зма-
гання в парі — один з елементів 
повернення оптимальних кон-
дицій.
 Водночас Ястремська вже 
переписала історію українсь-
кого жіночого тенісу, ставши 
наймолодшою вітчизняною 
тенісисткою — учасницею тре-
тього кола Уїмблдону, на шля-
ху до якого, в другому раунді, 
вона здолала 27-му ракетку тур-
ніру — Софію Кенін зi США — 
7:5, 4:6, 6:3.
 Водночас найсильніша тені-

систка України на кортах Все-
англійського клубу лаун-тені-
су та крокету повністю зосеред-
жена на одиночних баталіях. 
Щойно залікувавши трав-
му, Світоліна не прагне ризи-
кувати. Як приклад, її поєди-
нок другого кола проти росіян-
ки Маргарити Гаспарян. Поп-
ри те, що задля перемоги над 

суперницею експерти ради-
ли українці зіграти в агресив-
ний та атакувальний теніс, Елі-
на в битві проти Гаспарян дія-
ла виважено та холодно кровно, 
розраховуючи, в першу чергу, 
на помилки опонентки. І хоча 
поєдинок складався не на ко-
ристь першої ракетки Украї-
ни, в’язка та відчайдушна гра 

Світоліної змусила Гаспарян 
затремтіти. Вигравши перший 
сет і маючи невелику перевагу 
в другій партії, росіянка зазна-
ла травми ноги, яка в підсум-
ку не дозволила їй дограти до 
кінця поєдинок. За рахунку 
7:5, 5:6 вона була змушена від-
мовитися від продовження бо-
ротьби. ■

Після швидкого вильоту з одиночної сітки Уїмблдону Леся Цуренко взяла переможний старт 
у парному розряді трав’яного «шолома».
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
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ТЕНІС

Страхування ризиків
Дві з чотирьох українських тенісисток продовжують свою турнірну ходу в одиночному 
розряді Уїмблдону

■

Григорій ХАТА

 За останні п’ять років ук-
раїнський спорт втратив до-
сить багато перспективних 
атлетів, аби говорити про не 
надто сприятливі умови існу-
вання та розвитку цієї індуст-
рії. Не виключено, що доволі 
значна кількість спортивних 
облич у когорті претендентів 
на місце у майбутній Верхов-
ній Раді України — це своєрід-
ний протест проти існуючих 
реалій у вітчизняному спор-
тивному господарстві. 
 Представники легкої атле-
тики Ольга Саладуха та Іван 
Гешко, борець Жан Беленюк, 
футболіст Артем Федецький, 
шахістка Наталя Жукова, 
гімнастка Ганна Різатдінова, 
баскетболіст Станіслав Мед-
веденко, іменитий повпред із 
сім’ї фехтувальників Вадим 
Гутцайт — усі вони разом ма-
тимуть більше можливостей 
для того, аби вдихнути у віт-
чизняний спорт нове життя.
 Відсутність необхідної ін-
фраструктури та недостатнє 
фінансування — далеко не всі 
проблеми, котрі заважають 
нашим спортсменам розвива-
тися й прогресувати.
 Інший важливий фактор, 
який серйозно гальмує ево-
люціонування перспективної 
молоді на спортивній ниві, — 
це порушення їхніх прав і сво-
бод окремими керівниками 
профільних федерацій. А те, 
що подібні історії в житті ук-

раїнських спортсменів мають 
місце, яскраво свідчить пуб-
лічний конфлікт між талано-
витою велогонщицею Анною 
Соловей, котра на нещодавніх 
Європейських іграх у Мінську 
здобула золоту медаль, та пре-
зидентом Федерації велоспор-
ту України Олександром Ба-
шенком.
 Після того, як Соловей у 
«Фейсбуці» обурилася тим, 
що очільник федерації вітає 
з виграним у Білорусі «зо-
лотом» не її, а невідомого їй 
функціонера, керівник вело-
сипедного господарства Ук-
раїни заявив, що спортсмен-
ка, виказавши словесний про-
тест, порушила таким чином 
умови контракту, через що її 
відстороняють від збірної.
 «Аню, за свої слова дове-
деться відповідати. Ти їздиш 
на моєму велосипеді, у моїй 
формі, на голові у тебе мій шо-
лом. Чого ти ще хочеш? Бу-
деш робити роботу — прийме-
мо тебе до збірної, будеш «во-
няти» — виженемо і не зга-

даємо як звали», — написав у 
соцмережі очільник федерації 
велоспорту країни.
 Подібні слова Башенка 

викликали серед вітчизняних 
велогонщиків хвилю потуж-
ного обурення, котра докоти-
лася й до міністра молоді та 

спорту Ігоря Жданова. А піс-
ля масового протесту під сті-
нами міністерства, на якому 
вимагали відставки Башенка 
та зустрічі з ініціативною гру-
пою на чолі з Соловей, Жда-
нов заявив, що про виключен-
ня Анни з національної збір-
ної мови взагалі бути не може, 
оскільки саме міністерству 
належить право на формуван-
ня складу національних ко-
манд. 
 У свою чергу, Соловей не 
виключила, що в разі негатив-
ного рішення вона може змі-
нити громадянство.
 Реагуючи ж на різкі сло-
ва Башенка, Жданов наголо-
сив, що «подібного хамства 
він терпіти не буде й зробить 
для цього все можливе». 
 Сама ж ображена велогон-
щиця згодом повідомила, що 
не планує залишати свою рід-
ну країну через образливі сло-
ва президента федерації. «Мені 
допомагають. У мене є підтрим-
ка. Я не маю права піти», — на-
голосила Соловей. ■

ВЕЛОСПОРТ

«Не маю права піти»
Наважившись на публічний протест, чемпіонка ІІ Європейських ігор 
потрапила під загрозу виключення з національної збірної

■

У Мінську на велотреку 27-річна уродженка Луганська Анна Соловей 
у гонці «за очками» виборола «золото» ІІ Європейських ігор.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 «Браток» лежить на операційно-
му столі й чує, як хірург каже анес-
тезіологу:
 — Операцію будемо робити під 
місцевим наркозом.
 — Про що ви говорите? Який 
місцевий наркоз? Я заплачу, давай-
те під імпортним наркозом!

* * *
 — Лiкарю, а який стан нового 
пацієнта?
 — Складне питання, але споді-
ваюся, що на лікування вистачить.

* * *
 Ненавиджу безвідповідальних 
чоловiків! Сказав: «До восьмого у 
відрядженні», значить, нічого сьо-
мого повертатися.

* * *
 — Свідку, ви стверджуєте, що 
бачили, як обвинувачений вистрілив 
у свою жертву тричi. Як далеко ви 
перебували від місця нападу?
 — При першому пострілі чи при 
третьому?
 — Яка різниця?
 — Дуже велика. За півкіломет-
ра.

* * *
 — Фімо, прийми мої співчуття.
 — А що сталося?
 — Моя Софочка купила норко-
ву шубу.
 — А до чого тут я?
 — Завтра вона йде до твоєї дру-
жини.

Козацька слава живе у нащадках
Про гетьмана Івана Виговського, 360-річчя перемоги під Конотопом та сьогоденні події, 
що нагадують минувшину

По горизонталі:
 1. «В’ється, наче змійка, не-
спокійна річка, тулиться близень-
ко до підніжжя гір. А на тому боці, 
там живе ... в хаті, що сховалась у 
зелений бір» (пісня). 5. Літератур-
ний «батько» Гуллівера. 8. Герой 
української народної казки, бога-
тир. 10. Столиця Норвегії. 11. «Бе-
резневий» знак зодіаку. 12. Колесо 
автомобіля, а також комплект гумо-
вих деталей автомобільного колеса. 
15. Припущення, один з можливих 
варіантів розвитку подій. 16. Дикий 
бик. 20. Кімнатна лікарська росли-
на з м’ясистими колючими листка-
ми. 21. Мотузок у свічці, на якому 
тримається вогонь. 22. Нічний птах. 
25. Представник політичної сили, 
яка критикує і контролює владу. 26. 
Одна з двох етнічних груп, на які ді-
литься мордовський народ, предки 
московитів. 27. Рослина із родини 
бобових, без якої не звариш справж-
ній борщ.
По вертикалі:
 1. Український журналіст і те-
леведучий, до 2008 року — голо-
вний редактор, зараз оглядач ча-
сопису «Український тиждень». 2. 
Застаріла назва битви, протистоян-
ня. 3. Наріст на деревах, «березо-
вий гриб». 4. Континент на екваторі. 

6. Кришка скрині. 7. Церковний до-
кумент, який визначає незалежність 
помісної церкви. 9. Український про-
заїк і драматург, якому Тарас Шев-
ченко присвятив рядки: «Наша дума, 
наша пісня не вмре, не загине... От 
де, люде, наша слава, слава Украї-
ни!». 13. У Київській Русі — госпо-
дарський управитель князя, бояри-
на або іншого феодала. 14. Столи-
ця Перу. 17. Один зі способів вигра-
ти гроші. 18. Швидкий погляд. 19. 
Ім’я подільського народного месни-
ка, про якого народ складав пісні. 
23. Французький злодій чи хуліган. 
24. Сестра надії і любові, яка може 
рухати гори.

Кросворд №68 
від 21—22 червня

Дара ГАВАРРА

 Любителі сучасної української прози вже давно з нетерпінням 
очікують екранізації роману молодої письменниці Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія», що став переможцем конкурсу  всеукраїнської пре-
мії Книга року ВВС у 2014 році. І нарешті дочекалися — роман узяли 
до роботи під робочою назвою «Віддана».
 Те з напрацьованого, що довелося побачити, вражає дивовиж-
ними декораціями у стилі арт-нуво, а рекламний плакат, виконаний 
у стилістиці відомого художника часів Австро-Угорщини Альфонса 
Мухи, просто змушує зі ще більшим нетерпінням чекати прем’єри 
фільму. Зйомки проходять у Чернівцям, хоча події роману відбува-
ються в Станіславові (нинішній Івано-Франківськ) — одному з міст 
Австро-Угорської імперії. 
 Не відстають у майстерності й художники з костюмів, зокре-
ма Леся Патока, що створила неймовірний костюм циркової ар-
тистки, яку гратиме прима-балерина Київської опери, а за суміс-
ництвом ще й найпринциповіша суддя конкурсу «Танці з зір-
ками» Катерина Кухар. Це перша спроба зірки балету зігра-
ти в повному метрі. Своїми емоціями Катерина поділилася з 
медіа, розповівши, що була в захваті від зйомок, де їй дове-
лося танцювати і навіть виконати цирковий трюк, а для цього 

— попрацювати з каскадерами. Сло-
вом, адреналін на знімальному май-
данчику зашкалював. 

 Проте найбільше балерині сподо-
бався костюм, у якому вона 

виступала. Для ство-
рення цього дива 

Лесі Патоці 
довелося 
обнишпо-
рити весь 

Чайна-таун 
у пошуках де-

талей, які вона 
привезла з Бангко-

ка, а вже вдома — зби-
рала, компонувала, клеїла, 
тонувала, словом, створила 
диво-дивне з десяти метрів 
червоного шовку, розшитого 

вручну золотими нитками. У 
результаті вийшов стрій зі стру-

менистими рукавами, з вигапту-
ваним випуклим, майже об’ємним 

драконом, що ніби оповиває фігуру 
танцюристки, яку й грає Катерина. 
Тільки робота над вишивкою зай-
няла у майстринь два тижні, тож 
такий оригінальний та єдиний у 
своєму роді костюм вартий віт-
рини музею.
 Творці фільму готують 
нам іще чимало несподіванок 
та сюрпризів, тож запасаємось 
попкорном і чекаємо прем’єри. 
■

з 8 до 14 липня
 Овен (21.03—20.04). Ви пройдете онов-
лення самих себе. Звичайно, знайдуться ті, 
кому захочеться перешкодити і нашкодити 
вам. Остерігайтеся неправдивих обіцянок та 
обов’язків.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
 Телець (21.04—21.05). Вашiй енергії 
можна буде позаздрити. Прислухайтеся до 
прояву різних симптомів свого організму, це 
вбереже від багатьох проблем зі здоров’ям.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12. 
 Близнюки (22.05—21.06). Не крити-
куйте свою половинку, не маючи для цього 
серйозних підстав. У вас з’явиться можливість 
зробити дорогу покупку або вирушити у трива-
лу подорож в екзотичну країну.
 Дні: спр. — 14; неспр. — немає.
 Рак (22.06—23.07). В особистому жит-
ті вас чекають величезні зміни. Усе перевер-
неться з ніг на голову. Узагалi тиждень стане 
справжнім випробуванням.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Вам випаде мож-
ливість помандрувати. Будуть відрядження 
і невеликі приватні поїздки. Дехто з вас зай-
меться навчанням і своїм професійним роз-
витком.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
 Діва (24.08—23.09). Доля відкриє перед 
вами нові професійні горизонти. Приймаючи 
важливі рішення, ретельно все зважуйте і про-
являйте обачність.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
 Терези (24.09—23.10). Ваше самопо-
чуття залежатиме від емоційного стану. За-
хистіть себе від зайвих переживань і нерво-
вих перевантажень, бiльше гуляйте на свiжо-
му повiтрi.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
 Скорпіон (24.10—22.11). У вас не буде 
проблем зi здоров’ям, якщо ви самi собi не на-
шкодите. Контролюйте свій раціон, займіться 
спортом. Можливе загострення алергії, менше 
часу проводьте на сонці.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Не варто впа-
дати в депресію. У професійних і кар’єрних 
починаннях вас супроводжуватиме приголом-
шливий успіх. Головне в роботі — не змішу-
вати службу і дружбу.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
 Козеріг (22.12—20.01). Ваше завзят-
тя помiтить керівництво i достойно оцiнить 
його. Відкритий власний бізнес буде успіш-
ним і в майбутньому принесе пристойний 
прибуток.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
 Водолій (21.01—19.02). Ви заводите 
нові знайомства з неймовірною легкістю. Але 
водночас по-справжньому цiнуєте домашній 
затишок, безпеку і щастя своєї сім’ї.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
 Риби (20.02—20.03). Представники 
цього знаку — хорошi сім’янини. Вони ніко-
ли не йдуть на конфлікт. Їх узагалі можна на-
звати миротворцями, якi цінують чесних і від-
критих людей.
 Дні: спр. — 14; неспр. — немає. 

СІНЕМА

Катерина Кухар — 
прима цирку
В новому фільмі за 
романом Софії Андрухович

■

6—7 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +12...+14, удень +21...+23. Пiслязавтра тем-
пература вночi +12...+14, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +21...+23.
Вiнниця: повсюди короткочасний дощ. Уночi +11...+13, удень 
+23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +26...+28.

4 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +10...+12, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+9...+11, удень +23...+25.


	UM073-01.indd
	UM073-02.indd
	UM073-03.indd
	UM073-04.indd
	UM073-05.indd
	UM073-06.indd
	UM073-07.indd
	UM073-08.indd
	UM073-09.indd
	UM073-10.indd
	UM073-11.indd
	UM073-12.indd
	UM073-13.indd
	UM073-14.indd
	UM073-15.indd
	UM073-16.indd

