Олексій Вадатурський: Ми все життя
вкладали в економіку України, тепер
будемо інвестувати в Єгипет —
розвиватимемо логістику Нілу

За півтори сотні
кілометрів до фінішу

Гендиректор компанії «Нібулон» — про види на врожай 2020 року
та загрози нового законопроєкту про внутрішній водний транспорт
» стор. 4—5

П’ятниця—субота, 5—6 червня 2020 року

Івано-франківське
видавництво
«П’яний корабель» видало
урбаністичний роман
Ростика Шпука
«Модельний ряд. Хроніки»

«Газпрому»
загрожують
чергові
багатомільйонні
штрафи

» стор. 14

» стор. 2

№ 48 (5650)

Посміхніться,
вас знімають
Автоматична система фіксації порушень Правил дорожнього руху
виявила масове перевищення швидкості

❙ Кому «світить» камера?
❙ Фото з сайта 112.ua.

Роман міста

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,754 грн
1 € = 29,960 грн
1 рос. руб. = 0,389 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Про мишей
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Смішні новини — навіть найсумніші.
(Готуймось запасати круп й консерв!) —
У Держрезерві завелися миші
І з’їли весь практично держрезерв.
Це анітрохи ні брехня, ні гонєво,
Все можуть миші, діючи гуртом:
Дві тисячі і ще сімсот вагонів —
Це сто вісімдесят і дев’ять тонн!
Як це можливо? Версії плодяться.
(Експерти їх чимало наплодять.)
А миші все ніяк не наїдяться.
А миші все їдять, їдять, їдять...

» стор.
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«Водії не зможуть тепер безкарно перевищувати швидкість.
Нашими камерами зафіксовано в перший день 76 фактів, коли люди їздили
на швидкості більш ніж 170 км/год.
«Рекордсмен» поставив рекорд у 210 км/год».

■ САНКЦІЇ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

За півтори сотні
кілометрів
до фінішу
«Газпрому» загрожують
чергові багатомільйонні
штрафи
Олег БОРОВСЬКИЙ
Російську енергетичну компанію «Газпром»
можуть оштрафувати у Польщі на 50 мільйонів
євро через газопровід «Північний потік-2». У
середу, 3 червня, польське відомство із захисту
конкуренції та прав споживачів (UOKiK) ініціювало провадження проти «Газпрому». Енергетичному велетню закидають ненадання польській владі інформації про спорудження газогону
«Північний потік-2» під час антимонопольного розслідування, передає інформагенція «Рейтер».
Голова Управління охорони конкуренції і
споживачів Томаш Хрустни нагадує, що в 2018
році Управління пред’явило шести компаніям,
у тому числі й «Газпромові», звинувачення у фінансуванні будівництва газопроводу «Північний потік-2» без необхідного юридичного дозволу. У списку порушників також Engie, Uniper,
OMV, Shell і Wintershall.
Томаш Хрустни сказав, що на початку поточного року звернувся до «Газпрому» з вимогою надати потрібні документи, але її проігноровано: «Газпром» не може бути вище закону, і
з цієї причини я ініціював проти компанії провадження про накладення штрафу за ненадання інформації під час розслідування», — цитує
«Рейтер».
Окрім накладення фінансового штрафу, Управління охорони конкуренції і споживачів
може вимагати від підприємств-порушників
продажу всього або частини майна, а також припинення діяльності компанії, над якою здійснюють спільний контроль.
Нагадаємо, Польща розглядає спорудження
газопроводу «Північний потік-2» загрозою енергетичній безпеці ЄС, наполягаючи, що цей газогін
лише посилить залежність Євросоюзу від російського газу. Вашингтон теж вважає цей проєкт політичним і запровадив проти причетних до його спорудження компаній санкції. Натомість у Москві
та Берліні вказують на те, що проєкт будівництва
газогону переслідує винятково економічні цілі й
обурені через санкції США.
Напередодні агенція «Рейтер» також повідомила, що Сенат США працює над санкціями проти компаній, які братимуть участь у завершенні
будівництва німецько-російського газопроводу
«Північний потік-2». Стверджується, що в американському Сенаті існує міжпартійна згода
щодо введення подальших обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік-2». За
інформацією агенції, над санкціями працюють
два американські сенатори, які представлять результат своєї роботи вже наступного тижня. Під
санкції мають підпадати судна, які беруть участь
у будівництві газопроводу. Вони не зможуть зайти в порти США. Крім того, у США будуть заморожені фінансові активи компаній, які беруть
участь в одіозному будівництві.
Санкції проти «Північного потоку-2» критикують німецькі політики. Незважаючи на рішучий спротив України, Польщі та країн Балтії, Німеччина продовжує будівництво газопроводу. Щоб російський газ міг безпосередньо надходити в Німеччину дном Балтійського моря,
залишається прокласти приблизно 150 кілометрів газопроводу. ■

Антон Геращенко
заступник міністра внутрішніх справ

За минулі дві доби збройні формування Російської Федерації, їхні посіпаки та найманці 13 разів порушили
режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями
артилерійських систем калібру 152
мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП, снайперської й стрілецької
зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.
Найгарячіше було на донецькому
напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання
«Схід». Тут противник обстрілював
наші позиції неподалік Павлополя,
застосувавши некеровані ракети, міномети 82 мм, озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного — вів вогонь із гранатометів
різних систем i великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Богданівки
— iз 82-мiлiметрових мінометів, великокаліберних кулеметів. Поруч із
Мар’їнкою працював ворожий снайпер. Українських захисників Водяного росіяни обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
На луганському напрямку в
районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Північ» по
оборонцях Майорська, Новозванівки

Повзуче мінування
Наші сапери регулярно знешкоджують російські
вибухові пристрої поблизу лінії розмежування
та Хутора Вільного збройні формування РФ вели вогонь iз ручних протитанкових гранатометів i стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець
Об’єднаних сил отримав поранення.
Злочинні дії російських окупантів
без відповіді не залишилися. За даними розвідки, за цей період наші воїни
знищили одного російського окупанта, а одного поранили.
Українська сторона Спільного
центру з контролю та координації
питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у
своїх звітах вказує, що незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують цілеспрямовані
провокаційні обстріли ділянок розведення. За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у ніч
iз 30 на 31 травня, перебуваючи на
підконтрольній урядові України території, спостерігачі зафіксували
постріли зі стрілецької зброї, здійснені в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 «Станиця Луганська». Також представники між-

народної організації підтвердили нещодавні порушення режиму тиші
на ділянках розведення сил і засобів
№2 «Золоте» та №3 «Петрівське».
Це вкотре свідчить про систематичне ігнорування російськими окупаційними військами Мінських домовленостей та відверте небажання агресора дотримуватись узятих на себе
зобов’язань.
У цей же період загарбники під
приводом облаштування КПВВ на
тимчасово непідконтрольній урядові України території, неподалік
міста Первомаськ Луганської області, вдалися до цинічних та підступних дій, провівши мінування поблизу автошляху й ділянки розведення
№2 «Золоте». Військовослужбовці
Збройних сил України, співробітники ДСНС та представники цивільновійськових адміністрацій Донецької та Луганської областей докладають багато зусиль, щоб повернути
Донбас до мирного життя. Зокрема,
на території поряд із лінією розмежування систематично ведуть роботи з розмінування. ■

■ КОНТРОЛЬ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Початок літа для українських автолюбителів
став переломним — 1 червня було запущено систему автоматичної фото- та
відеофіксації порушень
правил дорожнього руху. І
хоча поки що вона працює
лише в Києві та області, але
невдовзі таке нововведення
запровадять на території
всієї України. На дорогах
Києва та області запрацювали 20 і 25 камер відповідно, i вони вимірюють швидкісний режим руху авто та
в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
За перші два дні роботи
системи автофіксації порушень ПДР було зафіксовано... понад 100 тис. випадків перевищення швидкості. Як заявив на брифінгу в середу заступник
міністра внутрішніх справ
Антон Геращенко: «Водії
не зможуть тепер безкарно перевищувати швидкість. Нашими камерами
зафіксовано в перший день
76 фактів, коли люди їздили на швидкості понад
170 км/год. «Рекордсмен»
поставив рекорд у 210 км/
год. Ці порушники будуть
у нас на особливому контролі, вони сплачуватимуть
штрафи, i ми будемо контролювати отримання листів
і саме цими людьми».
У свою чергу, міністр

Посміхніться, вас знімають
Автоматична система фіксації порушень ПДР виявила
масове перевищення швидкості

❙ «Всевидяче око».
❙ Фото з сайта 112.ua.
інфраструктури України
Владислав Криклій повідомив, що систему відеофіксації порушення ПДР розміщено на тих ділянках,
де трапляється найбільше ДТП. Також міністр
анонсував, що незабаром
ще п’ять КАФів встановлять у Львівській області,
а загалом у планах Мінінфраструктури — до кінця
цього року запустити щонайменше 220 КАФів.

І хоч наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості автомобілів (персональні дані
правопорушника поліцейський встановлюватиме з
відповідних реєстрів МВС і
Мін’юсту), проте вже у найближчому майбутньому автоматично фіксуватимуть
такі порушення, як проїзд на заборонений сигнал
регулювання дорожнього
руху, порушення правил

зупинки та стоянки, заборона рухатися смугою для
транспорту, тротуарами чи
пішохідними доріжками, а
також виїзд на смугу зустрічного руху.
На сьогодні штраф за перевищення встановлених
обмежень швидкості руху
на понад 20 км/год, але не
більше, ніж на 50 км/год,
становить 255 грн, а за перевищення встановлених
обмежень швидкості руху
на понад 50 км/год — 510
грн. Передбачено й «знижки» для горе-водіїв: штраф
зменшується наполовину,
якщо його сплачено впродовж десяти банківських
днів із моменту отримання
постанови.
Якщо ж у автолюбителя виникнуть питання
щодо автофіксації, то він
може звернутися в один
iз підрозділів ДПП, перелік адрес яких є за посиланням: https://bit.ly/
2ZWVfOy. Реквізити оплати штрафів можна знайти
на https://bit.ly/2zF6Irh, а
адреси камер фотовідеофіксації та дозволену швидкість руху — на https://bit.
ly/2yUjFNq. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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можуть сягнунедорахувакредиту отримає Україти збитки аграріїв Одещини від посухи, по- лися зерна в Держрезерві внаслідок проведе- на від Європейського інвестиційного банку на енер- зросла кількість офіційно зареєстрова- зменшилась народжуваність дітей в
скаржився начальник управління аграрної ного аудиту, заявив радник міністра внутрішніх гоефективність громадських будівель, поінформу- них безробітних в Україні за час каранти- Україні за останні вісім років, акцентуполітики Одеської ОДА Іван Петрів.
справ України Михайло Апостол.
вали в Міністерстві розвитку громад i територій. ну, за даними Держслужби зайнятості. вала омбудсман Людмила Денісова.
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■ ПОСЛАБЛЕННЯ

Коштовна «корона»
На боротьбу з небезпечним вірусом Україна
витратила 2,5 мільярда гривень
Катерина БАЧИНСЬКА
Чергове послаблення карантину в
Україні. Кабмін вирішив запустити
внутрішні авіаперельоти уже з 5 червня. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Із п’ятниці також дозволили відновити повноцінну роботу закладам громадського харчування (але
наголосили, що відстань між сусідніми столиками в них має бути півтора
метра). Також від сьогодні можна буде
проводити релігійні заходи на відкритому повітрі. Щоправда, учасники мають дотримуватися дистанції — щонайменше півтора метра одне від од-

ного. Людям вікової категорії 60+
офіційно дозволили виходити з дому.
Проте прем’єр додав, що у випадку загострення ситуації місцева влада може
коригувати зміни на місцях i посилювати карантин. «У разі невідповідності
епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів упродовж
трьох днів поспіль регіональна комісія
ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень», — наголосив Денис Шмигаль.
Цікаво, що, за останніми даними, критеріям послаблення карантину не відповідають сім областей Украї-

■ ЗАРАЗА

Швидкий «ковід»
У Тернополі — спалах захворювання
в Центрі екстреної медичної допомоги
Світлана МИЧКО
Тернополяни вже почали було розслаблятися після послаблення карантину,
як у місті виник спалах зараження на коронавірус, і
не будь-де, а на підстанції
швидкої допомоги №1. Наразі там виявлено 18 випадків інфікування. Містом
уже почали ширитися чутки, що це ж хворі медики їздили на виклики і, можли-

во, заражали тих, до кого
їх викликали. Однак дещо
заспокоїло повідомлення
начальника обласного управління охорони здоров’я
(згадана підстанція підпорядковується йому) Володимира Богайчука про те,
що поширення коронавірусу серед працівників станції швидкої допомоги носить побутовий характер і
не пов’язане з виїздами бригад до хворих. «Зокрема, за-

ни: Волинська, Донецька, Львівська,
Рівненська, Чернівецька, Дніпропетровська та Харківська, а також місто
Київ. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Тому саме в цих
регіонах послаблення карантину надалі залишаються під питанням і вирішуватимуться на місцевому рівні.
А от як повідомляє Держказначейство, на боротьбу з коронавірусом
Україна витратила 2,5 мільярда гривень. За даними відомства, вони пішли
на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню
COVID-19. Чверть від цієї суми витрачено з державного бюджету, решту —
з місцевих. За останні три місяці на медикаменти спрямували понад 900 млн
грн, на медичне обладнання — 890 млн
грн, на маски, антисептики, дезінфектори та експрес-тести Україна витратила близько півмільярда, а от на перевезення хворих на коронавірус, медичних працівників i дезінфекцію приміщень — понад 160 млн грн. Ще в 7
млн обійшлося харчування пацієнтів
із COVID-19 i медпрацівників. ■

хворіло п’ять диспетчерів, а
також заступник головного
лікаря і старший лікар, —
поінформував він. — У результаті проведення розслідування ми бачимо побутовий шлях, не пов’язаний
саме з роботою екстреної
медичної допомоги. Але ще
триває епідеміологічне розслідування, вісімдесят людей перебувають на самоізоляції, оскільки ми припускаємо, що серед працівників можуть бути інфіковані.
Очікуємо результатів ПЛРдосліджень. Стан інфікованих стабільний».
Наразі тернопільську
підстанцію швидкої допомоги №1 закрито на карантин. У зв’язку з цим жителів обласного центру та
Тернопільського району
попередили, що чаc доїз-

ду бpигад «швидкої» може
бути довшим, бо діючими
їх тепер залишилося 9 iз
13. Тим часом із 20 нових
випадків виявлення коронавірусу на Тернопільщині
станом на ранок 4 червня
11 було зафіксовано саме
в Тернополі та Тернопільському районі. За допомогою ПЛР-тестів його підтвердили й у шести медичних працівників підстанції
Тернопільського обласного
Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф. Усього, за повідомленням місцевого штабу боротьби з коронавірусом, від початку епідеміі
в Тернополі виявлено 126
випадків коpонавіpуcу, а в
області — 1 тис. 220 (одужало 958 осіб, 26 осіб померло). ■

■ МУРАЛИ

Калина на бетоні
Дві новобудови оздобили полтавським
розписом
Ганна ЯРОШЕНКО
Одна квіткова композиція, ніби розрізана навпіл,
прикрасила нещодавно торці двох дев’ятиповерхівок
нового житлового комплексу Family Park на вулиці Полтавській у Полтаві.
Вона милує око всім, хто
проїжджає вулицею Європейська. Настінний малюнок зроблений у стилі полтавського розпису. Окрім
усього, новобудови обрамляє український орнамент.
«Прикрасити житлові
будинки незвичайним художнім розписом в українському стилі — це ідея моя й
нашої проєктної організації, — розповів директор
компанії-забудовника Сергій Іващенко. — Як ото раніше розписували хати мальвами, гронами калини тощо,

так і ми вирішили оздобити
наші новобудови. Хочеться,
щоб стінопис найперше радував тих, хто мешкатиме в
цих будинках. Хоч, думаю,
й тим, хто проїжджає повз,
приємніше споглядати декоративний малюнок, аніж голий торець будинку».
До речі, квіткова композиція — це ще не все, адже
протилежний торець одного з будинків розписали віршем Дмитра Павличка. Прочитати його можна здалеку.
«Прості слова про матір, родину, Україну западають у
душу, — коментує Сергій
Васильович. — Сподіваюся,
рядки цієї поезії читатимуть
дітки не тільки з житлового
комплексу, а й із мікрорайону Садовий. А ви ж знаєте таку закономірність: те,
що споглядаєш у дитинстві,
запам’ятовується потім на

❙ Споглядати декоративний малюнок і справді набагато приємніше,
❙ аніж голий торець будинку.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
все життя».
Втілили ідею в життя художники з Дніпра на
чолі з Валерієм Колором.
До цього вони вже створили два мурали в мікрорайоні Садовий. «І ми їх
знову запросили, бо вони
працюють
злагоджено,
швидко та якісно. Із цими
молодими людьми просто
приємно співпрацювати»,
— хвалить художників,
котрі володіють технікою

декоративного малярства
на стіні, Сергій Іващенко.
Для того, щоб виконати
таку роботу, довелося вдатися до певних хитрощів:
художникам
виділили
будівельні підвісні люльки
для фасадних робіт. Створювали стінопис молоді
люди якісними німецькими фарбами, стійкими до
примх погоди, отже малюнок достатньо довго лишатиметься яскравим. ■
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■ ШАХРАЙСТВО

Мільйон
за повітря
«Посередники» з Одеси та
Києва продавали харків’янам
можливість зайняти високі
державні посади
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківський ресторан «Ла Страда» днями
став місцем, де розігралася справжня детективна історія. Тут правоохоронці затримали
двох кримінальних «гастролерів», які приїхали продавати харків’янам високі державні
посади. Як повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за
крісло голови облдержадміністрації вони загалом запросили мільйон доларів, а за посаду
очільника податкової інспекції — 100 тисяч
у.о. Посередники представилися посадовими
особами чинної влади, запевнивши, що мають «своїх» людей у Верховній Раді, Кабміні
та правоохоронних органах. Для того, аби запустити процес, бажаючі повинні були сплатити аванс у розмірі, відповідно, 150 і 60 тисяч доларів. «Гастролерів» затримали якраз
у момент передачі вказаних сум.
Цей шахрайський дует із багатим «послужним» списком потрапив до рук правоохоронців невипадково. Восени минулого року
вони «продали» одній із жительок Харкова можливість отримати депутатський мандат на довиборах до Верховної Ради по округу №179. За цю послугу жінка заплатила
аванс у розмірі 60 тисяч доларів, але перемогу тоді отримала інша кандидатка. Наприкінці квітня ошукана харків’янка поїхала
до Києва, аби повернути свої гроші. Але натомість «лобісти» запропонували чоловікові,
що її супроводжував, обійняти посаду голови
облдержадміністрації. Як аванс погодилися
взяти ту ж суму, що вже отримали за депутатський мандант. Удруге афера не спрацювала, оскільки потерпіла написала заяву до
поліції.
За свою «підприємливість» шахраї можуть бути засуджені до 12 років позбавлення
волі. Наразі правоохоронці проводять обшуки у Харкові, Києві та Одесі за місцем проживання, роботи та орендованих приміщень фігурантів резонансної справи. ЗМІ також повідомили ім’я одного із затриманих чоловіків.
Ідеться про 68-річного Василя Собченка,
який у радянські часи працював у міліції, а
потім очолив державну комерційно-виробничу фірму «Тайга», що спеціалізувалася на
заготівлі та продажу лісоматеріалів. Підприємство також тривалий час заробляло кошти будівництвом різних об’єктів на півночі
Росії. У 2007 році пан Собченко планував балотуватися до Верховної Ради від БЮТ, але з
якихось причин не пройшов реєстрацію. Чоловік має звання заслуженого будівельника
України.
У партії «Слуга народу» вже прокоментували харківський варіант роздачі хлібних
місць. «Сьогоднішня новина про «продаж»
крісла голови Харківської ОДА за мільйон
доларів — свідчення того, що дехто так і не
зрозумів головного: в Україні вже рік, як
нова влада, і торгівля посадами залишилася
в минулому, — повідомив перший заступник
голови офісу президента Сергій Трофимов. —
Ми змінили не лише багатьох людей у владі,
а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити неможливо. Його можна
лише заслужити своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей». Правда, якщо вірити президенту Володимиру Зеленському, в країні зараз настав великий
кадровий голод. Можливо, саме тому шахраї
взялися торгувати фактично повітрям. ■
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становить різниця у запохід
нардепів-мільйонерів
роки
рплатах на користь чона шлюпзі «Слуги народу» орендують
Україна зможе розпочати заіноземців
ловіків (порівняно з жінками), наводить ках майбутніх офіцерів і старшин ВМС Ук- житло за бюджетні кошти, наголошують у пуск космічних ракет за методом повітряне впустили до України з початку російсько-ук- переконливі факти гендерної нерівності раїни розпочався в Чорному морі, пові- громадській організації «Комітет виборців ного старту, вважає керівник Держкосмосу
Володимир Усов.
раїнської війни, поінформували у пресслужбі СБУ. у Держстаті України.
домляє АрміяInform.
України».
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■ ІНВЕСТИЦІЇ
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

«Нагодувати світ», — під таким заголовком британське ділове видання Capital
Finance International торік опублікувало статтю про найкращого, на його думку,
інвестора у сільське господарство України — компанію «Нібулон». А її очільника, Героя України Олексія Вадатурського, назвало бізнес-легендою сучасної
України.
За майже 29 років роботи у нашій державі компанія не просто навчилася вирощувати та зберігати зерно, а й реалізувала інвестиційний проєкт із відродження
річок Дніпро та Південний Буг та перетворення їх на судноплавні артерії. Відтак
тільки за минулий рік внутрішніми водними шляхами перевезено 3,8 млн тонн
зерна. Це дозволило розвантажити українські автошляхи на 275 тисяч вантажівок на рік. Сума інвестицій у створення флоту, будівництво елеваторних комплексів та перевантажувальних терміналів тощо — понад 2,1 млрд доларів.
А у планах Олексія Вадатурського — створити таку ж саму логістичну схему, яка
працює сьогодні на нашому Дніпрі, на єгипетському Нілі. І доставляти зерно від
українського виробника до конкретного споживача у цій державі.
Проєкт, як передбачається, буде реалізовано: після пандемії коронавірусу у світі
очікують підвищений попит на продовольство. Щоправда, шлях до нього може
виявитися трохи довшим, ніж планували, бо через карантинні обмеження світова економіка трохи пригальмувала.
Але труднощі в українського бізнесу не лише через це. Влада України не бажає
дослухатися до точки зору представників бізнесу, які створили його з нуля і яких
за їхній досвід високо цінують за кордоном... Відтак на багато запитань Олексій
Вадатурський відповідає різко та емоційно. Та з усвідомленням того, що він би
міг зробити для цієї держави ще більше.

Випробування вірусом
■ Олексію Опанасовичу, наскільки відчутним виявився для «Нібулона» вплив світової пандемії коронавірусу? Чи пішли ви на перегляд своїх стратегічних планів, чи коригуватимете їх у
зв’язку з можливою зміною попиту на
ринках?
— Як керівник і мажоритарний власник підприємства я чудово розумів, що
у цій ситуації наш порятунок залежить
тільки від нас. Адже ми сьогодні живемо у країні, де держава нічим не може допомогти приватному бізнесу. На відміну,
скажімо, від наших сусідів, насамперед
європейських держав. Ми ж змушені щомісяця заплатити людям сто мільйонів
гривень заробітної плати. За рік ця сума
становить понад 1 млрд гривень. Держава
не бере на себе навіть частину цієї ноші.
Лідери України можуть заявити, що
падіння економіки, спад у промисловості
та валютні ризики — це вина коронавірусу. І все. А мені як керівнику немає до
кого апелювати, я залишаюся з людьми
один на один.
Тому наша компанія ухвалила доволі
конкретні, комплексні заходи, щоби безпосередньо захистити своїх людей, щоб
наші працівники могли працювати і чесно заробляти гроші навіть у цей надскладний час. Наприклад, на суднобудівному заводі раніше переважно працювали вдень. Для того, щоб зменшити ризик
зараження, ми розділили цих працівників на чотири зміни, і тепер вони працюють цілодобово. Відтак у цехах одночасно
перебуває менше людей і їм легше дотримуватися рекомендованого інтервалу.
Ми зробили все, щоб обробляти територію, робочі місця, дезінфікувати приміщення згідно з порадами лікарів. Встановили температурний скринінг на вході,
провели роз’яснювальну роботу... На
будівництві перевантажувального термінала розділили бригади, що там працювали. Раніше у нас на будівельному майданчику перебувало до 1,5 тис. працівників. Ми провели певну роботу, і люди залишалися там, не їхали додому, щоб не
заразитися самим та не наражати на ризик інших людей. Метод довів свою ефективність: уже до 10 червня ми закінчуємо
будівництво перевантажувального комплексу в селі Мар’янському, що на Дніпропетровщині.
А ще я мушу пояснювати нашим аграріям: весна завершується, треба обробляти поля. Так, на жаль, ми були змушені відмовитися від певних пільг для
наших працівників: від їдалень, кафе,
що у наших умовах означають масові
скупчення людей. Натомість своїх працівників ми «розпорошили» по полях
так, щоб люди могли працювати, звівши
до мінімуму ризик зараження. При цьому частину людей ми відправляли вахтовим методом додому, а інша частина працювала. На той випадок, коли хтось, не
дай бог, захворіє, щоб ту бригаду можна
було відправити у повному складі на карантин, а замість неї прийшла б інша бригада і виконувала свою роботу... Ми б зробили все, якби людина захворіла або у неї

Олексій Вадатурський:
в економіку України,
в Єгипет — розвиватимемо
Генеральний директор компанії «Нібулон» — про роботу в умовах коронавірусу,
види на врожай 2020 року, загрози нового законопроєкту про внутрішній водний
транспорт та про невирішені проблеми формування ринку землі
піднялася б температура, ми мали змогу
взяти її на контроль, щоб цей працівник
перебував на самоізоляції і лікарі могли
би стежити за його станом здоров’я...
Також наш обов’язок — за необхідності забезпечити тестування та лікування всіх співробітників. Для цього ми відкрили лабораторію на своєму обладнанні і зробили все, аби в лікарні можна було
отримати кваліфіковану медичну допомогу. Іншими словами, ми були готові.
Але, на щастя, за період пандемії ніхто з
наших співробітників та їхніх близьких
людей не захворів.
Що ж стосується економічних втрат,
то вони є, але вони не фатальні і були
пов’язані насамперед із затримкою тих
чи інших деталей, вузлів, механізмів обладнання, яке ми закуповуємо, переважно з Німеччини, Італії, Іспанії, Китаю.
■ Україна у нинішньому році очікує
зменшення валового збору зернових, головних чином через несприятливі погодні умови навесні. Тож про минулорічні зернові рекорди аналітики радять забути. А чи підраховували у «Нібулоні»,
яким буде ваш врожай і наскільки він
відрізнятиметься від прогнозу?
— Наші поля також розташовані в
Україні, — ми маємо над собою те ж небо
і той же клімат. Так, наші поля постраждали, особливо на півдні Миколаївської
області. Північна частина посівів перебуває у кращому становищі, але все одно матимемо недобір по ранній зерновій групі.
Також маємо недобір через пересів: були
змушені пересіяти частину полів, замінити їх технічними культурами — кукурудзою та іншими. І таким чином ми виправлятимемо становище.

Екологічна та економічна міна
уповільненої дії
■ Сьогодні розгораються пристрасті навколо скандального законопроєкту
№1182 «Про внутрішній водний транспорт в Україні», який ви різко розкритикували і який, попри це, набрав уже 243
голоси «за» у першому читанні у Верховній Раді. Активними лобістами нововведення виступають деякі народні депута-

ти від провладної більшості (зокрема депутати від «Слуги народу» Микола Тищенко та Ігор Негулевський. — Ред.). У
свою чергу, ви написали, що вам соромно жити в одній країні з такими народними депутатами, і стверджуєте, що влада
може поставити під загрозу всю річкову
логістику в Україні та безпеку держави в
цілому.
— Хотів би одразу уточнити: я вступив у суперечку не з певними депутатами, а з цілою системою, — існуючих на
сьогодні державних інститутів та їх бачення розвитку транспортної інфраструктури, у тому числі те, яке відстоюють депутати Верховної Ради.
І найголовніше: я відстоюю не інтереси компанії «Нібулон», а України як незалежної держави, яка йде шляхом власного економічного розвитку. Я захищаю
інтереси держави. І те, що я сьогодні роблю, треба не мені, а президенту України,
прем’єр-міністру, керівництву Верховної
Ради і народу України, а зовсім не одній
окремо взятій компанії. Навіть при тому,
що я — успішна людина, яка працює в успішній компанії та займається розвитком економіки держави.
Змінюватимуться президенти, змінюватиметься влада, але компанія «Нібулон» існуватиме завжди, і вона далі активно розвиватиметься. А от чи буде за
таких обставин розвиватися країна —
це вже велике питання. І відповідь на це
питання залежить й від того, чи у сесійній залі Верховної Ради буде ухвалено законопроєкт №1182-1-д. Адже якщо влада ухвалює закон, то він має поліпшити економічну ситуацію у країні. Якщо
він, навпаки, погіршує цю ситуацію, відкидає державу назад, то такі закони державі не потрібні.
■ Які ж головні вади цього документа?
— Найважливіший момент, який ми
відстоюємо, — це економічні та екологічні інтереси України. Ухвалення закону
про внутрішній водний транспорт у тій
редакції, в якій він викладений, — це
однозначно на шкоду державі Україна. І
поставить хрест на розвитку інших секторів економіки.

По пунктах, із якими я категорично
не погоджуюся: судна з іноземним прапором не мають скидати нечистоти — простіше кажучи, фекальні води, по шляху
свого курсування. От скажіть: якщо дійде таке судно вгору по Дніпру, до самого
Києва, можна сказати, аж до Хрещатика,
і «виплюне» 20 тонн нечистот, то кияни
будуть від цього щасливі? Думаю, що ні.
А тому принципове перше зауваження: я категорично проти скидання нечистот по ходу руху суден, що дозволяє вже
проголосований варіант законопроєкту, а
тільки в річкових портах та терміналах,
які здатні приймати фекалії та очищати
такі відходи.
Проблема номер два: законопроєкт
відкриває можливість проводити у будьякому місті виконання днопоглиблювальних робіт без будь-яких дозволів та погоджень, досліджень. Я категорично проти цього! Вам у столиці України було приємно, коли горіли ліси у Чорнобильській
зоні? Вам мало того, що ваші домівки будують із використанням піску, який ніхто
не перевіряє на наявність шкідливих домішок? Його використовують без будь-яких
досліджень! То вам іще треба, аби цей пісок ще й брали без будь-яких дозволів і аби
держава ще й платила за це компаніям,
які добувають пісок із Дніпра?!! Тож скажіть: у чому тут є зацікавленість «Нібулона»? Адже видобування піску — це не бізнес нашої компанії. Наведення ладу у цій
сфері потрібно насамперед пересічним українцям, Києву та іншим містам, які розміщені на берегах Дніпра.
Третя загроза законопроєкту — він
дозволяє всім суднам під будь-яким прапором заходити в українські територіальні води для каботажних перевезень. Яка
ще країна світу пускає у свої територіальні, у тому числі внутрішні води — річки
— судна інших держав? Жодна! Спробуйте на наших суднах піти вгору по Дунаю чи по інших річках у європейських
країнах. Зась! Європа не пустить. А чому
ми маємо пускати до нас, скажімо, судна
країни-агресора? Чи навіть інших країн,
із якими у нас навіть немає договірних
відносин.
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користовуватимемо наймані, флот сьогодні, як відомо, можна зафрахтувати і
перевезти товар у будь-яку країну світу.
Інфраструктура на берегах Нілу перебуватиме у власності української сторони. Обсяг інвестицій — порівняний із
українським проєктом. У нашій державі,
як відомо, ми інвестували понад 2,1 млрд
доларів. Приблизно такі ж інвестиції будуть і в Єгипті, але витратимо їх ми упродовж десятків років. Зрештою, і в Україні ми також інвестували ці кошти не
за один рік. Ми все життя вкладали в економіку України, тепер ми будемо інвестувати в економіку Єгипту, — а що ще робити, якщо нас не чують, не знають і не хочуть розуміти?

Коли влада не чує

❙ Олексій Вадатурський розповідає про плани «Нібулона».

Ми все життя вкладали
тепер будемо інвестувати
логістику Нілу
Я за національну ідею, за те, щоб наші
судна ходили у внутрішніх територіальних водах, за розвиток нашої економіки,
суднобудування, щоб українці могли будувати судна для українських річок. Автори законопроєкту виступають за те, аби
на українських річках працювали «єврокалоші»: старі судна, які були свого часу
виведені з України і виведені за кордон, а
потім їх, гнилих та іржавих, хочуть знову пустити на українські водні артерії.
Автори законопроєкту — за такий розвиток подій. А я проти!
Ще одна проблема, яку створює законопроєкт №1182-1-д в Україні, він передбачає приховану контрабанду пального
у внутрішніх територіальних водах. Ми
застерігаємо про таку небезпеку, говоримо про це на всіх телеканалах! «Нібулон»
— за те, щоби пальне офіційно завозили в
Україну. Новий законопроєкт, навпаки,
передбачає, що судна, які заходитимуть
у внутрішні територіальні води України,
в т. ч. для каботажних перевезень, зможуть бути заправлені пальним, на 320 доларів дешевшим, ніж ми купуємо законно. При цьому вони не сплачуватимуть ні
акцизного податку — 140 євро на одній
тонні, ні ПДВ. Ви за контрабанду і такий
розвиток подій? Я — категорично проти!
Як людина і патріот України.
Я борюся проти цих потенційних зловживань, а ті два депутати, які некомпетентні у транспортній галузі та суднобудуванні і які не читали тексту законопроєкту, лобіюють його. Я не з ними сперечаюся. Я декларую свою позицію проти, я
боровся і буду боротися!
Якщо ж Україна хоче бути морською
країною, а не країною біля моря, ми не
можемо дозволити собі ухвалювати такі
закони, як уже проголосований у першому читанні №1182-1-д, — українцям він
не потрібен. Сьогодні українські заводи
повинні мати роботу, повинна розвиватися українська металургія, українські моряки повинні працювати на внутрішніх
водах біля своїх домівок. А певні депутати цього не хочуть...

«Існуючий закон дозволив залучати
кошти Євросоюзу. Для чого тоді
створювати новий?!»
■ Сьогодні «Нібулон» є чи не єдиною
вітчизняною компанією, яка має новий
флот: 77 одиниць, причому це не відновлені плавзасоби, а нові. Тільки упродовж
минулого і позаминулого року на воду

збудовано 8 суден...
— Ми не єдині в Україні, хто займається суднобудуванням, і не єдині,
хто є власником флоту. Таких компаній
налічується понад 60. І суднобудівних
компаній в Україні — 31. На превеликий
жаль, всі вони простоюють і не працюють
так, як цього було би треба.
Чому? Причина — не створено умов,
щоб ці заводи працювали і на них виробляли нові судна. Адже у нас ухвалюють
рішення, щоб на внутрішніх водних шляхах працювали іноземці. Крапка.
Якщо політика керівництва країни є
настільки недолугою, то і заводи сьогодні стоять. А я борюся за те, щоб ці підприємства працювали, щоб українські моряки були працевлаштовані на українських суднах. І якщо ухвалять законопроєкт №1182-1-д, то я скажу, що це
останній цвях, який заб’ють у домовину
українського судноплавства та розвитку
вітчизняних водних шляхів.
■ Автори законопроєкту стверджують, що №1182 потрібен Україні для отримання чергового траншу допомоги від
ЄС. Що би ви могли порадити фахівцям,
які його розробляли?
— Фахівцям? Подивіться на склад
транспортного комітету Верховної Ради.
Вони влаштовували «круглі столи» і заявляли, що провели такі заходи. А які
вони пропозиції врахували? Вони не
врахували жодної пропозиції ринку,
тільки пропозиції «грантоїдів», яких
фінансували міжнародні фінансові інститути, комітети розвитку тієї чи іншої
галузі. Для розробки документа винаймали людей, які відповідали за розвиток
окремих галузей. Відтак ці люди відпрацьовували гранти євродонорів, але не інтереси України.
Я стверджую: наша компанія збудувала 14 підприємств на українських річках згідно із законом, який діє сьогодні. Існує в Україні закон, який дозволяє
будувати? Існує! І підтвердження цьому — ми сьогодні збудували свій флот.
І отримали для будівництва цього флоту гроші Євросоюзу. Ми маємо сьогодні законодавче поле, яке дозволяє залучати інвестиції? Маємо! Але державі чомусь цього не досить, владі чомусь треба
створити інший економічний стан в Україні, який узагалі унеможливить розвиток економіки цілої держави. А тому
наслідок виходить цілком протилежним
до декларованих цілей.

Насправді ж ми бачимо лобіювання тіньових схем. Є люди, які стоять за
цими схемами, ось вони і проштовхують
подібні законопроєкти: задля введення у
наші територіальні води старого флоту,
який вони свого часу вивели при розпаді
Радянського Союзу... Тому, як кажуть,
сьогодні маємо те, що маємо.
Ми не вкрали флот при розпаді СРСР,
ми збудували свій внутрішній флот! Причому зробили це на своєму заводі. А тому
ми лобіюємо український вектор розвитку держави.

Із Дніпра — у Ніл
■ При цьому «Нібулон» планує масштабний логістичний проект у Єгипті, на
легендарній ріці Ніл...
— Якби в Україні були сприятливі
економічні інвестиційні умови, то ми би
вже приступили до інвестицій у Єгипті.
Але через те, що Україна тривалий час
перебувала у передвиборчому стані, ми
не змогли закінчити реалізацію інвестиційних проєктів в Україні, тому були
змушені призупинити єгипетський проєкт. Але при цьому він залишається актуальним для нас.
■ У чому полягає бізнес-ідея інвестицій у Єгипет?
— Наша ідея — з’єднати українського товаровиробника сільськогосподарської продукції з кінцевим споживачем у країні призначення. Таким чином
ми відродили судноплавство по Дніпру і
продовжуємо це робити. Тепер ми поставили собі додаткову мету: відновити судноплавство у Єгипті. Відтак українське
збіжжя транспортуватиметься адресно і
кожен фермер знатиме кінцевого споживача у Єгипті. Це буде економічна складова як для нашого українського фермера, так і для їхнього споживача. Таким
чином ми хочемо утвердити нашу країну в Єгипті як основного постачальника
збіжжя до цієї держави.
■ На Нілі ви працюватимете за такою
ж схемою, як і на Дніпрі? Кому належатимуть інфраструктурні об’єкти: Україні,
Єгипту, може, це будуть спільні підприємства? Який очікується обсяг інвестицій?
— Так, працюватимемо там за такою
ж схемою, за якою ми сьогодні працюємо
на Дніпрі. Морська частина логістичного
маршруту — загальнодоступна: Чорне,
Середземне моря — це нейтральні води.
Будуватимемо свої морські судна або ви-

■ Уже через рік Україна житиме без
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ухвалення
закону про вільний продаж землі спричинило у суспільстві не менші суперечки,
ніж документ про водний транспорт. Наскільки, на вашу думку, є досконалим остаточний варіант закону — з точки зору
інтересів держави та аграріїв?
— (довга пауза). В даному випадку,
коли я буду висловлювати свою точку
зору, можуть сказати, що Вадатурський
лобіює якісь міфічні інтереси нашої компанії... В Україні, на жаль, багато законів
ухвалюють у турборежимі — на догоду
міжнародним фінансовим інституціям.
Це відбувається тоді, коли немає свого
власного бачення проблеми і шляхів її
вирішення, немає внутрішніх економічних обґрунтувань щодо ухвалення того
чи іншого напрямку розвитку держави,
коли умови диктують зі сторони.
Тому цей закон ухвалено, і ми при
ньому житимемо. Наскільки ефективно
розвиватиметься надалі економіка України, аграрний сектор — поживемо—
побачимо. Я вважаю, що цей закон ухвалено заради закону, а не заради розвитку
України.
Ми вже стикаємося з проблемами недосконалого земельного кадастру, коли
на одну земельну ділянку претендують
два-три і навіть більше власників. Сьогодні практично не проведена інвентаризація земельного банку, не захищений ні
власник землі, ні орендар, який працює
на цій землі. Сьогодні не ухвалено жодного нормативного акта, аби захистити
ту чи іншу юридичну, фізичну особу, що
займається обробітком землі... Побачимо, скільки буде на селах рейдерських
захоплень, скільки з’явиться у державі
розвалених аграрних підприємств...
Станом на сьогоднішній день я не маю
достатньо оптимізму, що сільськогосподарський сектор України гармонійно та
ефективно розвиватиметься з цим законом.
■ До липня наступного року до закону можна внести необхідні корективи.
— Я вам поставлю зустрічне запитання: кому сьогодні цікава думка авторитетних людей в Україні? Владі вона цікава? Ні! Може, влада звертала увагу на
думку тих людей, які перегороджували
дороги чи висловлювали свою незгоду під
час обговорення земельного законопроєкту? Може, влада врахувала цю думку?
На жаль, ні, не врахувала.
Узяти хоча б на прикладі розвитку
суднобудування в Україні, — хто зі мною
поспілкувався з числа чиновників Мінінфраструктури перед голосуванням за відповідний законопроєкт? Представники
нинішньої влади — вони спеціалісти у
цій сфері?! Ні! Вони розуміють цю тематику? Знову ні!!! Але думка моя та інших
фахівців нікого не цікавить. У них є свої
схеми, свої плани...
Так, вони можуть сьогодні влаштовувати різноманітні наради, «круглі столи»
— а зараз усі такі заходи відбуваються в
режимі онлайн, в режимі відеоконференцій. Як наслідок, буде багато галасу, але
жодної практичної користі. Вся країна
сьогодні працюватиме по відеозв’язку —
для галочки, а користі від цього для економіки буде зовсім небагато.
■ Можливо, влада таки дослухається
до великого вітчизняного аграрного бізнесу...
— Якщо дослухається, то це стане корисним для Української держави. Не дослухається — буде гірше всім... ■
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8 червня

КАНАЛ «1+1»

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.30,
2.30, 5.30 Новини
09.00 Божественна літургія у
День Святого Духа, яку
очолює Блаженнійший

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.45 ТСН
09.40 Мелодрама «Зимовий
сон»

митрополит Епіфаній
11.00 Урочиста літургія в
Понеділок святого духа
Української грекокатолицької Церкви

11.45, 2.25 Мелодрама «Родинні
зв’язки»
15.40, 20.15 Мелодрама «Родинні

12.30 Х/ф «Святе сімейство»
16.25 Телепродаж
17.00, 3.40 #ВУКРАЇНІ
17.30 «Дикі тварини»
18.00 Т/с «Максиміліан та Марія

зв’язки-2»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.20 Х/ф «Непристойна

Бургундська»
20.00 Д/ф «Острови: багамські

пропозиція»

острови: таємничі печери і
затонулі кораблі»
21.25, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.35 «Зворотний відлік»
00.00, 2.50 Бюджетники
00.30 Сильна доля
01.25 UA:Фольк. Спогади
04.35 Енеїда
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Бременські
музиканти»
06.50 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.50, 16.00, 3.05 «Випадковий
свідок»
09.00 Х/ф «Висота»
10.50 «Слово Предстоятеля»
10.55 Х/ф «Дівчина без
адреси»
12.35 Х/ф «Тридцять три»
14.05 Х/ф «Фанфантюльпан»
17.45 Х/ф «Кримінальний
талант»
20.45 Х/ф «Його собаче діло»
22.30 Т/с «Смерть у раю-8»
00.35 «Склад злочину»
01.25, 3.20 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя»

06.00, 21.40, 3.00 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,
21.00, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

12.40 Божественна Літургія
в День святого духа у
Свято-Михайлівському

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.20 Енеїда. Пантелеймон
Куліш
07.00 Новини
07.05 Х/ф “Кмітливий Сяоцзі»
07.50 М/ф “Фархат - принц
пустелі. Засідка в пустелі»

об’єктив»
10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10, 17.10 Д/с «Бойові кораблі»
12.10 Час. Підсумки тижня з
Ганною Мірошниченко
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10, 19.15 Т/с «Селище

ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,

08.30, 15.20 Т/с «Затемнення»
15.00, 19.00 Сьогодні
16.00 Х/ф «Анна і король»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Інша»

пробачиш»
01.30 Телемагазин

Понеділок святого духа

13.10, 16.10 «Гаряча тема»

Української греко-

14.10, 15.10 «Деталі на

католицької церкви (із

«Прямому»

«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини

13.20 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
13.55 «БАТЕ» — «Динамо» (К)
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА

20.00 «Прямий ефір»

(2012 р. /13). Золота

21.40 Новини

22.00 Хроніки епідемії

колекція Ліги Чемпіонів

22.05 Х/ф “Як навіжені»

22.10 «Прямий контакт»

пристрасть
02.10 Сильна доля. O. Torvald

04.40 По обіді-шоу

Чемпіонат України

06.00 «Спецкор»

21.30 #залишайсязФутболом

06.30 «ДжеДАІ»

22.50 «Боруссія» (Д)

09.55 «Помста природи»
10.10 «Загублений світ»

03.40 UA.Фольк. Спогади

18.00 Топ-матч
19.45 «Шахтар» — «Десна».

07.00 Т/с «Опер за викликом-2»

15.10 Х/ф «Ідентифікація
Борна»

— «Герта». Чемпіонат
Німеччини
00.40 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
01.10 «Рома» — «Наполі»

17.15 Х/ф «Перевага Борна»

(2018 р. /19). Чемпіонат

Парк Слобожанський.

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

Італії

Документальний цикл

20.10 Т/с «Ментівські війни.

05.40 Своя земля. Харків.

05.50 Погода

Київ-2»
СТБ

05.15 Т/с «Як довго я на тебе
чекала»

Огляд туру
03.55 «Львів» — «Дніпро-1».

злочину-11»

Чемпіонат України

23.00 Т/с «CSI: Місце злочину23.50 Х/ф «Зворотний відлік»

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

09.45, 14.50, 22.55 Т/с «Пізнє

02.10 «Облом.UA.»

06.30 «Бундесліга weekly».

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

05.45 Телемагазини

18.15 «СуперМама»

Чемпіонат Німеччини
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2008 р. /2014 р.)

новини»
ФУТБОЛ-1

янголів»
18.10, 22.00 Т/с «На останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей

Євро-2012

УЄФА Євро»
17.55 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії. Прем’єра
18.25 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
19.20 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
19.30, 23.40 Yellow
19.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
20.00, 22.45 «Шлях до Базеля»
20.55 «Шахтар» —
«Андерлехт». 1/8 фіналу
(2015 р. /16). Ліга Європи

Огляд туру
02.15 «БАТЕ» — «Динамо» (К)

15.10 Х/ф «Автобан»
16.55 Х/ф «Погоня за

19.15 Х/ф «Злочинець»
21.25 Х/ф «Три дні на
вбивство»
23.30 Х/ф «Повітряний
маршал»
01.25 Х/ф «Фунт плоті»
К1
06.30 «Top Shop»

07.30, 16.05 «Львів» — «Дніпро-

04.00 «Уніон» — «Шальке».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 2.45 Містична Україна

08.40, 18.15 У пошуках істини
09.35 Речовий доказ
10.45, 23.55 Фантастичні історії
11.35 Секрети Другої світової
12.35 Ігри імператорів
21.00 Останній день Помпеї
21.55 Мисливці на скарби

06.10 «Севілья» — «Реал».

09.15 Євро. Я люблю тебе!

00.45 Погляд зсередини

садів

00.40 Х/ф «Ще одна з роду

Чемпіонат Іспанії

10.00 Д/с «Класика Євро»

01.45 Суперчуття

10.30 Євроспека

03.25 Підроблена історія

1». Чемпіонат України

08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 М/ф «Земля до початку
часів — 11: вторгнення
Крихтозаврів»
11.00 Х/ф «Сутичка в небі»
12.50 Х/ф «Будинок
проклятих»
14.50, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
19.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.

- кілер»
01.40 Х/ф «Герой місяця»
03.10 «Нічне життя»
ТЕТ

УЄФА

20.15, 22.40 Т/с «Вир»

08.00 «Вердер» —

безпека»

(2010 р. /11). Ліга Європи

Зачарований ліс. Шляхом

Болейн»

13.40 Х/ф «Національна

00.00 Х/ф «Мій хлопець

01.25 Чемпіонат Німеччини.

06.00, 9.50, 17.50 Yellow

09.00 Новини

12.45 Факти. День

Америка»

УЄФА

19.15 «Один за всіх»

08.20 Стань диким із нами.

Америці»

11.35 Польща — Греція. УЄФА

07.50 Україна: забута історія
ФУТБОЛ-2

04.55 «Цілком таємно-2017»

11.45, 13.05 Х/ф «Прибульці в

ураганом»

04.20 Абзац

03.00 Чемпіонат Німеччини.

07.00 Т/с «Сліпа»
каяття»

02.00 Служба розшуку дітей

Чемпіонат Німеччини

22.05, 1.30 Т/с «CSI: Місце

12»

22.20 Х/ф «Перлина Нілу»

09.45 Х/ф «Прибульці»

08.25 «Дай Лапу»

19.55 Х/ф “Лісова пісня»

01.15 Сильна доля. Антитіла

20.20 Х/ф «Роман із

духів»

15.10 Д/с «Офіційна історія

16.00 «Челсі» — «Ювентус»

00.45 Букоголіки. Читання як

ворог у відбитті»

08.00, 3.00 Х/ф «Бадьорість

11.35 «Олімпік» —

15.40, 22.30 Футбол NEWS

КАНАЛ «2+2»

12.50 Х/ф «Людина-павук-2»

08.00 М/с «Гарфілд Шоу»

18.15 «Ехо України»

Тримбачем

06.00 Факти тижня

призначення-3»

13.40, 23.55 «Великий футбол»

17.00 «Ситуація»

00.15 #KіноWALL з Сергієм

05.15 Громадянська оборона

11.00 Х/ф «Пункт

10.00, 18.10 «Великий футбол»

16.10 Т/с “Містер Селфрідж»

сурдоперекладом)

04.30 Т/с «Відділ 44»

09.20 Х/ф «Нерв»

18.45 Факти. Вечір

України

11.10, 12.10 «За фактом»

04.25 Служба розшуку дітей

07.30 Improv Live Show

02.05 Зона ночі

«Репортер». Новини

14.40 Урочиста Літургія в

04.20 Еврика!

07.10 Вар’яти

00.20 Х/ф «Зло»

Православної церкви

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

04.10 Скарб нації

06.05 М/ф

каменем»
23.50, 2.00 Т/с «Якщо ти мене

ICTV

06.00, 7.05 Kids’ Time

17.50, 19.00 Таємний агент

15.00, 16.00, 18.00, 19.45

України

НОВИЙ КАНАЛ

15.10 Х/ф «Людина-павук-3:

«Маріуполь». Чемпіонат

06.00 UA.Музика. Кліп
Фестиваль

канал

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.10 Т/с «МОНРО»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Життя через

05.00, 3.45 Реальна містика

кафедральному соборі

06.00 Гімн України
06.05 Своя Земля. Харків.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

02.45, 3.45 «Орел і решка.
Шопінг»
04.05 «Мультфільм»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.55 «Речдок»
08.45, 18.00, 19.00, 2.15
«Стосується кожного»
10.40 Х/ф «Під одним дахом»
12.20 Х/ф «Ібіца»
13.50 Х/ф «Щось не так з
тобою»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Між високих
хлібів»
5-й

09.05 Х/ф “Самсон і Даліла»

03.10 Спільно
UA.Культура

ІНТЕР

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень
мого життя»
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

9 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська
література
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Історія України
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія
12.20 Всеукраїнська школа
онлайн. Географія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 Суспільна
студія. Марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Схеми. Корупція в деталях
17.30 «Дикі тварини»
18.20 Тема дня
19.20 «Боротьба за виживання»
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта
03.55 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про рибалку й
рибку»
07.30 М/ф «Пригоди козака
Енея»
08.00, 16.50, 20.50, 2.55
«Випадковий свідок»
08.40 Х/ф «Його собаче діло»
10.30, 22.30 Т/с «Смерть у
раю-8»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.35 «Склад злочину»
01.25, 3.15 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя Земля. Харків.
Введенка
06.20 Енеїда. Олесь Гончар
07.00 Новини
07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
07.45 М/ф «Фархат принц
пустелі. Подорож на
повітряній кулі»
08.15 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Українська література
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Геометрія
11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Фізика
11.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Історія
України
12.05 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія. 9-й клас
12.25 Х/ф «Вероніка»
14.20 Зустріч епох. ВівальдіГайдн. Концертна
програма з Будинку

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, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
3.55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.10 «Одруження наосліп-4»
14.45 «Світ навиворіт-8»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22.45 Комедія «Стоянка»
00.25 Мелодрама «Родинні
зв’язки-2»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Ехо війни»
18.00, 19.00, 2.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
поневолі»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.45 Х/ф «Політ з
космонавтом»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

05.00 Скарб нації

06.05 М/ф

05.10 Еврика!

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

05.15 Факти

07.20 Вар’яти

05.40, 20.15 Громадянська

09.15 Місія: краса

09.30 Т/с «Грімм»

10.20, 4.40 Реальна містика

11.20 Х/ф «Артур і мініпути»

12.50 Т/с «Філін»

оборона
06.30 Ранок у великому місті
13.10, 19.00 Аферисти в мережах

08.45 Факти. Ранок

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
21.00 Х/ф «Мілина»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Інша»

22.40 Х/ф «Відкрите море»

23.20 Контролер

00.10 Т/с «Загублені»

00.00, 2.00 Т/с «Віражі долі»

02.00 Зона ночі

01.30 Телемагазин

04.20 Абзац

з Костянтином Стогнієм
09.55, 13.20, 16.20, 3.00 Т/с
«Поганий хороший коп»
12.45, 15.45 Факти. День

5 канал
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Гончаренко рулить
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, 22.45, 2.00,
4.00, 5.00 Час

15.40
15.45
16.15
16.55
18.00
18.20
19.15
20.15

20.55
21.40
22.10
23.55
00.15
00.45
01.15
02.15
03.25
04.20
04.50
05.20
05.50

новин
07.10, 8.10, 21.25,
0.50 Актуально:
Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий
відлік»
08.15, 13.10 Т/с «МОНРО»

звукозапису Українського
радіо
Сильна доля
Країна пісень
Дикі тварини.
Найрозумніші.
Документальний цикл
Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
Новини (із
сурдоперекладом)
Т/с «Містер Селфрідж»
Т/с «Марія Терезія. Жінка
на війні»
Прем’єра. Грандіозні
подорожі залізницею
Великої Британії.
Документальна програма
Прем’єра. Втеча до
ідеального міста
Новини
Х/ф «Джульєта»
Сильна доля
Час поезії з Василем
Герасимюком. Тарас
Шевченко
Букоголіки. Секс в
літературі. Оксана
Забужко
Сильна доля. O. Torvald
Сильна доля. Оксана Муха
Спільно
Енеїда. Леся Українка
Енеїда. Ігор Римарук
Новини
Погода

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Вир»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.30, 15.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «СуперМама»
19.15 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Чесна
куртизанка»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «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
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.10 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»

17.00
18.15
20.00
22.00
22.10

09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації
з коронавірусом в
Україні
09.35 Д/с «Життя через
об’єктив»
10.05, 14.10 Т/с
«Кримінальна

«Ситуація»
«Ехо України»
«Прямий ефір»
Хроніки епідемії
«Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Юрські ігри»
07.40 «Помста природи»
08.00, 17.20 «Загублений світ»
12.00 Х/ф «Александр»
15.10 Х/ф «Чужий»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину12»
23.55 Т/с «CSI: Місце злочину11»
01.40 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетіко» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
07.45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
08.15, 3.55 «Шахтар»
— «Десна». Чемпіонат
України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35 Журнал Ліги Чемпіонів
12.05, 17.50 Топ-матч
12.10 «Великий футбол»
13.45 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 «Динамо» (К) —
«Шеріф» (2010 р. /11).
Ліга Європи УЄФА
16.00 «Ювентус» — «Челсі»
(2012 р. /13). Золота
колекція Ліги Чемпіонів
18.00 Передмова до «Реал»
— «Динамо» (К) (1998 р.
/99). Золота Колекція Ліги
Чемпіонів з А. Шевченком
18.05 «Реал» — «Динамо»
(К). 1/4 фіналу (1998 р.
/99). Золота Колекція Ліги
Чемпіонів з А. Шевченком
19.50 «Динамо» (К) — «Реал.
1/4 фіналу (1998 р. /99).
Золота Колекція Ліги
Чемпіонів з А. Шевченком
21.35 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
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Австралія»
11.10, 17.10 Д/с «Бойові
кораблі»
12.30 Є сенс
15.30, 2.15, 5.15 Машина
часу
16.10, 19.15 Т/с «Селище
янголів»

22.50 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
00.40 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
01.10 «Інтер» — «Лаціо» (2018
р. /19). Чемпіонат Італії
03.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
ФУТБОЛ-2
06.00 #залишайсязФутболом
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2007 р. /2012 р.)
07.30 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!
10.00 Д/с «Класика Євро»
11.15 Д/с «Класика Євро»
11.45, 14.30 Євроспека
12.30 Нідерланди — Данія.
УЄФА Євро-2012
15.05 Німеччина — Португалія.
УЄФА Євро-2012
16.55 «Великий футбол»
18.15 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
19.10 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
19.35, 1.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
20.00, 22.50 «Шлях до Базеля»
21.00 «Андерлехт»
— «Шахтар».1/8 фіналу
(2015 р. /16). Ліга Європи
УЄФА

18.10, 22.00 Т/с «На
останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний
вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей

23.35 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
23.45 Топ-матч
23.55 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
02.15 «Динамо» (К) —
«Шеріф» (2010 р. /11).
Ліга Європи УЄФА
04.00 «Вердер» —
«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини
МЕГА

06.30
08.00
08.25
08.40
09.40

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Легкі гроші»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 «На трьох»
23.30 Х/ф «Оселя зла»
01.20 Х/ф «Крикуни»
11.15, 17.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 19.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.50, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
23.50 Х/ф «Будинок
проклятих»
01.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.15 «Нічне життя»

06.00 Бандитський Київ
08.20, 1.35 Правда життя
09.30, 0.25 Речовий доказ
10.40, 17.05 Погляд зсередини
11.40, 18.05 Суперчуття
13.40 Містична Україна
14.30, 19.55 Фантастичні історії
15.25 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 НЛО з минулого
19.05 Ролан Биков
20.50 Освенцім
22.35 Земля: сили природи
23.35 Горизонт
02.30 Історія українських земель
К1

16.45 Х/ф «Злочинець»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30, 13.00 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi
читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 червня,
і ви отримуватимете газету з другого півріччя.
Передплата на «Україну молоду» оформлюється як за електронною версією Каталогу видань
України «Преса поштою», так і за друкованим
Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
до кінця року — 393 грн 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
до кінця року — 513 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,
до кінця року — 142 грн 62 коп.
Передплатний iндекс
— 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп., на
півроку — 10 грн 00 коп.

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

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Географія
12.20, 19.20 «Боротьба за
виживання»
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 Суспільна
студія. Марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Наші гроші
17.30 «Дикі тварини»
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
00.00, 3.55 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про царя
Салтана»
07.30 М/ф «Чудасія»
07.55, 16.50, 20.50, 2.55
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.35, 22.30 Т/с «Смерть у
раю-8»
12.50 «Будьте здоровi»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.35 «Склад злочину»
01.30, 3.30 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя земля. Харків. Бобри.
Парк Слобожанський
06.20 Енеїда. Тарас Шевченко
07.00 Новини
07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
07.45 М/ф «Фархат - принц
пустелі. Стережись міс
Кіхол»
08.15 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Равликияхтсмени
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Англійська мова

10 червня

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, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
4.20 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.10 «Одруження наосліп-4»
14.45 «Світ навиворіт-8»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22.45 Комедія «Упіймай
шахрайку, якщо зможеш»
00.50 Мелодрама «Родинні
зв’язки-2»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Ехо війни»
18.00, 19.00, 2.05 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Весь світ в очах
твоїх»
03.35 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.15 Місія: краса
10.20, 4.00 Реальна містика

Актуально: Економіка.

06.20 Особливий погляд

Політика. Соціум

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

04.30 Служба розшуку дітей

07.20 Вар’яти

04.35 Факти

09.30 Т/с «Грімм»

04.55 Т/с «Відділ 44»

12.00 Х/ф «Артур та помста

05.40, 10.05 Громадянська
оборона

Урдалака»
13.50 Любов на виживання

08.45 Факти. Ранок

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

17.10, 19.00 Хто зверху?

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»

20.50 Х/ф «Цунамі 3D»

21.00 Т/с «Інша»

22.20 Х/ф «Дрейф»
00.10 Т/с «Загублені»

12.45, 15.45 Факти. День

00.00, 2.00 Т/с «Дитина на

01.55 Служба розшуку дітей

14.10, 16.20 Х/ф «Костолом»

02.00 Зона ночі
04.20 Абзац

18.45, 21.05 Факти. Вечір

об’єктив»
10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна
Австралія»

17.20 Таємниці війни

20.15 Секретний фронт

18.10, 22.00 Т/с «На останньому

21.25 «На трьох»
23.30 Х/ф «Оселя зла-2:

подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір

17.00, 18.00, 19.00, 21.00,

09.30 Онлайн-брифінг

12.30 Про військо

23.00, 0.00 Т/с «Любов/

22.45, 2.00, 4.00, 5.00 Час

МОЗ щодо ситуації з

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

новин

коронавірусом в Україні

16.10, 19.15 Т/с «Селище

Спільно
Енеїда. Ігор Римарук
Енеїда. Микола Куліш
Новини
Погода
СТБ

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Вир»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
12.05, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.25, 15.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «СуперМама»
19.15 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Ярмарок
марнославства»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «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
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.10 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 Хроніки епідемії
22.10 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Вхідний»
08.40 Х/ф «Війни
безсмертних»
10.25 «Помста природи»
10.45, 17.15 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «Чужі»
15.15 Х/ф «Чужий-4»

16.40 Х/ф «Три дні на
вбивство»

01.30 Телемагазин

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

03.25
04.20
04.45
05.20
05.50

реванш»

23.20 Зоряний шлях. вечір

08.15, 13.10 Т/с «МОНРО»

10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Алгебра
11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Географія
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Хімія
12.05 Сучасна музика на
UA.Культура. Jonych
12.20 Сучасна музика на
UA.Культура. Даша
Суворова
12.25 Х/ф «Король
Дроздовик»
14.20 Весняні солоспіви.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
15.45 Країна пісень
16.15 Дикі тварини. Тварини
Австралії. Документальний
цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Стань диким із нами.
20.15 Прем’єра. Грандіозні
подорожі залізницею
Великої Британі.
Документальна програма
20.55 Прем’єра. Втеча до
ідеального міста
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Два дні, одна ніч»
23.50 Zelyonka Fest. Анігіляція.
Найкраще-2019
00.15 #БібліоFUN з Ростиславом
Семківим. Джордж
Орвелл
00.45 Букоголіки. У чому
проблема шкільної
програми з української
літератури?
01.15 Сильна доля. Оксана Муха
02.15 Сильна доля. ManSound

з Костянтином Стогнієм
11.40, 13.20 Х/ф «Ґранд-

12.00, 14.00, 15.00, 16.00,

09.35 Д/с «Життя через

06.30 Ранок у великому місті

12.50 Т/с «Філін»

мільйон»

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

07.10, 8.10, 21.25, 0.50

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!

06.05 М/ф

5 канал
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

ICTV

янголів»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.00 Т/с «CSI: Місце злочину12»
23.45 Т/с «CSI: Місце злочину11»
02.10 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Барселона»
— «Севілья». Чемпіонат
Іспанії
07.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15, 3.55 «Боруссія» (Д)
— «Герта». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
12.05 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
13.55 «Бешикташ» —
«Динамо» (К). 1/16 фіналу
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
16.00 «ПСЖ» — «Челсі». 1/4
фіналу (2013 р. /14).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
17.50 «Yellow
18.00 Передмова до «МЮ»
— «Ювентус» (1998 р.
/99). Золота колекція Ліги
Чемпіонів
18.05 «МЮ» — «Ювентус».
1/2 фіналу (1998 р. /99).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.50 «Ювентус» — «МЮ».
1/2 фіналу (1998 р. /99).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
21.35 Післямова до «Ювентус»
— «МЮ» (1998 р. /99).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
21.40 «Класичні матчі Ліги

ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей
Європи
22.50 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
00.40 Журнал Ліги Чемпіонів
01.10 «Ювентус» — «Мілан»
(2018 р. /19). Чемпіонат
Італії
03.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів

Апокаліпсис»
01.15 Х/ф «Крикуни-2:
Полювання»
02.45 Т/с «Поганий хороший
коп»
10.40, 17.05 Погляд зсередини
11.40, 18.05 Суперчуття
13.40 Містична Україна
14.30, 19.55 Фантастичні історії
15.25 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 НЛО з минулого
19.05 Місця сили
20.50 Освенцім
22.35 Земля: сили природи
23.35 Горизонт

ФУТБОЛ-2
06.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(1997 р. /2016 р.)
07.30 «Фрайбург» —
«Боруссія» (М). Чемпіонат
Німеччини
09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!
10.00 Д/с «Класика Євро»
11.15 Д/с «Класика Євро»
11.45, 14.50 Євроспека
12.55 Іспанія — Італія. УЄФА
Євро-2012
15.25 Ірландія — Хорватія.
УЄФА Євро-2012
17.20 Великий футбол
18.50 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
19.45, 23.45 Yellow
20.00, 22.50 «Шлях до Базеля»
21.00 «Брага» — «Шахтар». 1/4
фіналу (2015 р. /16). Ліга
Європи УЄФА
23.55 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
01.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
02.15 «Бешикташ» —
«Динамо» (К). 1/16 фіналу
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.35 Правда життя
09.30, 0.25 Речовий доказ

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.20 «Орел і решка. Шопінг»
09.20 Х/ф «Особисте»
11.15, 17.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 19.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.50, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
23.50 Х/ф «Легкі гроші»
01.20 Т/с «Пригоди Геркулеса»
02.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень
мого життя»
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

11 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Всесвітня історія
12.20, 19.20 «Боротьба за
виживання»
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 Суспільна
студія. Марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 0.00 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
17.30 «Світ дикої природи»
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 «Суперчуття»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»

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, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
3.40 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.10 «Одруження наосліп-4»
14.45 «Світ навиворіт-8»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 Т/с «СидоренкиСидоренки»
21.45 «Право на владу-2020»
00.00 Комедія «100 мільйонів
євро»
01.45 Комедія «Татусі без
шкідливих звичок»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.15 Місія: краса
10.20, 4.10 Реальна містика
12.50 Т/с «Філін»

04.25 Еврика!

06.05 М/ф

04.30 Факти
07.20 Вар’яти

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.30 Т/с «Грімм»

05.35 Громадянська оборона

11.50 Х/ф «Артур і війна двох

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

світів»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
13.30 Заробітчани

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Х/ф «Синя безодня»

12.05, 13.20 Х/ф «Грім у

21.00 Т/с «Інша»

22.40 Х/ф «Атлантида»

23.20 Слідами

00.40 Т/с «Загублені»

00.00, 2.00 Т/с «Вибираючи

02.05 Зона ночі

долю»
01.30 Телемагазин

02.10 Служба розшуку дітей

12.10

12.25
14.20

15.50
16.20

18.00
18.20
19.15
20.15

20.55
21.40
22.10
00.15

00.45
01.15
02.10
03.20
04.20

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Вир»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
12.05, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.25, 15.45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «СуперМама»
19.15 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Есенія»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «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
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.10 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 Хроніки епідемії
22.10 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Меч дракона»
08.55 «Помста природи»
09.10 «Рішала-2»
11.10, 17.20 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Леді Яструб»
15.30 Х/ф «Соломон Кейн»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.10 Т/с «Ментівські війни.

14.40, 16.20 Х/ф
«Національна безпека»
16.50 Х/ф «Повітряний
маршал»

04.20 Абзац

18.45, 21.05 Факти. Вечір

Київ-2»
22.00 Т/с «CSI: Місце злочину12»
23.45 Т/с «CSI: Місце злочину11»
01.30 «Облом.UA.»
04.05 25-й тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Колос»
05.45 Телемагазини

11.40

тропіках»
12.45, 15.45 Факти. День

04.45 Енеїда. Микола Вороний
05.20 Новини
05.50 Погода

11.10

з Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт

онлайн. 9-й клас.
Українська мова
Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Геометрія
Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Фізика
Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Всесвітня історія
Сучасна музика на
UA.Культура. OY Sound
System
Х/ф «Хоробрий
кравчик»
Danses et Contredanses/
Танці та контраданси.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
Країна пісень
Дикі тварини. Володарі
неба. Документальний
цикл
Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
Новини (із
сурдоперекладом)
Т/с «Містер Селфрідж»
Стань диким із нами.
Прем’єра. Грандіозні
подорожі залізницею
Великої Британії.
Документальна програма
Втеча до ідеального міста
Новини
Х/ф «Керол»
#МузLove з Любою
Морозовою. Людвіг ван
Бетховен
Букоголіки. Літературний
канон
Сильна доля. ManSound
Сильна доля. Dakh
Daughters
Спільно
Енеїда. Микола Куліш

11.00

04.15 Скарб нації

19.00 Хто зверху?

об’єктив»
10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10, 17.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10, 19.15 Т/с «Селище
янголів»
18.10, 22.00 Т/с «На останньому

10.30

ICTV

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.10 Т/с «МОНРО»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Життя через

16.55

06.00 Гімн України
06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя Земля. Харків. Нова
Водолага
06.20 Енеїда. Леся Українка
07.00 Новини
07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»
07.45 М/ф «Фархат - принц
пустелі. Оманливий
досвід»
08.15 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Під водою
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Ехо війни»
18.00, 19.00, 2.10 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Іноземка»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 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,
21.00, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»
06.00 М/ф «Зачарований
хлопчик»
07.20 М/ф «Таємниця країни
Суниць»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Хроніка
пікіруючого
бомбардувальника»
10.30, 22.30 Т/с «Смерть у
раю-8»
12.50 «Вартість життя»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20, 4.05 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.35 «Склад злочину»
01.25, 3.20 «Речовий доказ»

ІНТЕР
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ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетіко» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 21.30 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 «Уніон» — «Шальке».
Чемпіонат Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 3.55 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
12.05 «Вердер» —
«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини
13.55 «Динамо» (К) —
«Бешикташ». 1/16 фіналу
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
16.00 «Челсі» — «ПСЖ». 1/4
фіналу (2013 р. /14).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
17.50, 0.55 Топ-матч
18.00 «Дніпро» — «Пандурій»
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА
19.45 «Металіст» —
«Зальцбург. 1/16 фіналу
(2011 р. /12). Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
22.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
22.55 LIVE. «Севілья»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
23.45 Yellow

20.15 Анти-зомбі

подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/

21.25 «На трьох»
23.30 Х/ф «Оселя зла-3:
вимирання»

ненависть»
03.15 Дзеркало історії

01.15 Х/ф «Дилер»
02.35 Т/с «Поганий хороший

04.10 Феєрія подорожей
01.10 «Мілан» — «Лаціо» (2018
р. /19). Чемпіонат Італії
03.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
ФУТБОЛ-2
06.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2018 р. /1994 р.)
07.30 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!
10.00 Д/с «Класика Євро»
11.15 Д/с «Класика Євро»
11.45, 14.50 Євроспека
12.55 Франція — Англія. УЄФА
Євро-2012
15.20 Україна — Швеція. УЄФА
Євро-2012
17.10 Великий футбол
18.45 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
19.40 Yellow
19.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
20.00, 22.50 «Шлях до Базеля»
21.00 «Шахтар» — «Брага». 1/4
фіналу (2015 р. /16). Ліга
Європи УЄФА
23.55 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
01.45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
02.15 «Динамо» (К) —
«Бешикташ». 1/16 фіналу
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Севілья» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.15, 1.35 Правда життя
09.45, 0.25 Речовий доказ
10.55, 17.10 Погляд зсередини
11.55, 18.10 Суперчуття
13.55 Містична Україна

коп»
14.45, 20.00 Фантастичні історії
15.35 Горизонт
16.25, 21.45 НЛО з минулого
19.10 Місця сили
20.50 Освенцім
22.35 Земля: сили природи
23.35 Загадки Всесвіту
02.45 Брама часу
К1
06.30
08.00
08.30
09.00
10.00

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Випадковий
чоловік»
11.30, 17.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 19.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.50, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
23.50 Х/ф «Особисте»
01.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень
мого життя»
23.00 ЛавЛавCar
02.00 Щоденники Темного
02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська
література
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія
12.20 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 Суспільна
студія. Марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 «Світ дикої природи»
18.20, 4.25 Тема дня
19.20 «Боротьба за виживання»
19.55 «Суперчуття»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Світова медицина. Китай
— медична справа
монахів-воїнів
22.15 Світова медицина. Китай
— медицина сотні трав
22.45 Світова медицина.
Камбоджа — клініка
Тонлесап
00.00 Схеми. Корупція в деталях
НТН
05.55 М/ф «Дикі лебеді»
07.20 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
07.55, 16.50, 20.50, 2.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Люди в океані»
10.30 Т/с «Смерть у раю-8»
12.50, 3.55 «Правда життя»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Х/ф «Кривава помста»
00.30 «Склад злочину»
01.25, 3.10 «Речовий доказ»
04.45 «Top Shop»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10, 3.25 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.35 «Світ навиворіт-8»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 «Ліга сміху. Дайджест2020»
22.15 «Вечірній квартал-2020»
23.30 Х/ф «Хроніки нарнії:
підкорювач світанку»
01.40 Комедія «100 мільйонів
євро»
05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 На власні очі
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, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.30, 0.50
онлайн. 9-й клас. Біологія
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Українська література
11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Хімія
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Англійська мова
12.05 Сучасна музика на
UA.Культура. Fontaliza
12.25 Х/ф «Спляча красуня»
14.20 KOKTEBEL JAZZ FESTIVAL.
Олег Скрипка та НАОНІ
15.50 Країна пісень
16.20 Дикі тварини. Найбільші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Т/с «Марія Терезія. Жінка
на війні»
20.15 Прем’єра. Грандіозні

на сайті UA:Культура

подорожі залізницею

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя Земля. Харків.
Харківська ОТГ
06.20 Енеїда. Максим Рильський

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

13.50, 14.45, 15.40, 23.45

07.20 Вар’яти

04.30 Служба розшуку дітей

10.20 Половинки

10.20, 4.00 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

Великої Британії.
20.55 Втеча до ідеального міста

випадок. Ехо війни»

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Чекай на мене. Україна»
05.05 «Телемагазин»
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.10 Т/с «МОНРО»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Життя через
СТБ
05.15, 20.50, 22.40 Т/с «Вир»
07.00, 19.00 «Наречена для
тата-3»
08.55, 14.50, 18.15, 23.30 Т/с
«Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.30 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
16.10 Кримінал із Катериною
Трушик і Славою Вардой
17.00 «Ситуація»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»

22.10 Х/ф «Сніданок у

07.00 Х/ф «Уцілілий»
08.45 Х/ф «П`ята подорож
Синбада»
11.05, 17.20 «Загублений світ»

00.40 Букоголіки. Фантастика

14.00 Х/ф «Блекджек»

01.15 Сильна доля. Dakh

15.50 Х/ф «Висота»

Daughters

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті

19.00 Х/ф «Перлина Нілу»
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини

19.15 Х/ф «Ультиматум
Борна»

Мис Доброї Надії. Крутий

02.10 Сильна доля. Kozak System

підйом

03.25 Спільно

21.20 Х/ф «Спадок Борна»

08.55 Новини

04.20 Енеїда. Микола Вороний

23.55 Х/ф «Спека»

09.00 Вижити в дикій природі.

04.50 Енеїда. Василь Стус

01.45 «Облом.UA.»

05.20 Новини

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.50 Погода

05.45 Телемагазини

з Костянтином Стогнієм

00.10 Т/с «Загублені»
01.55 Служба розшуку дітей

00.00, 2.15 Т/с «Ноти любові»

02.00 Зона ночі

01.45 Телемагази

05.10 Стендап Шоу

04.30 «Орел і решка. Шопінг»

21.40 Новини

00.10 #NeoСцена з Олегом

04.55 Т/с «Відділ 44»

22.40 Х/ф «Щелепи»

18.00, 1.35 «Стосується кожного»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

Тіффані»

04.35, 1.00 Факти

каменем»

20.10 Гучна справа

16.35 «Речдок. Особливий

Стас Жирков

10.00 Всеукраїнська школа

04.20 Еврика!

21.00 Х/ф «Синя безодня-2»

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

Документальний цикл

06.05 М/ф

17.00 Х/ф «Роман із

«Речдок»

10.00 «Помста природи»

08.15 Стань диким із нами.

04.15 Скарб нації

12.00 Топ-модель по-українськи

12.50 Т/с «Філін»

руку»

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

09.15 Місія: краса

12.25 Т/с «Не відпускай мою

Вергелісом. Найкраще.

пустелі. Справжні сни»

Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

Інтером»

07.00 Новини
07.45 М/ф «Фархат - принц

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

Документальна програма
06.00 Гімн України

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

в програмі слідкуйте
https://culture.suspilne.media/

12 червня

09.50 Анти-зомбі
10.45 Х/ф «Прибульці»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Прибульці в

об’єктив»
10.05, 14.15 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10, 17.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10, 19.15 Т/с «Селище
янголів»
18.10, 22.00 Т/с «На останньому
ФУТБОЛ-1
06.00 «Валенсія» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
07.40 «Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.05 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
09.50, 0.55 Yellow
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 17.50 «Севілья»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
12.05 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
13.55 «Динамо» (К) — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу (2010 р.
/11). Ліга Європи УЄФА
16.00 «Челсі» — «Атлетико».
1/2 фіналу (2013 р. /14).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.40 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
21.30 #залишайсязФутболом
22.55 LIVE. «Валенсія»
— «Леванте». Чемпіонат
Іспанії
01.10 «Інтер» — «Рома» (2018
р. /19). Чемпіонат Італії
03.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
03.55 «Вердер» —
«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини

подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
21.25 Вечірній преЗЕдент
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
00.55 ID JOURNAL
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей
11.15 Д/с «Класика Євро»
11.45 Євроспека
12.55 Греція — Чехія. УЄФА
Євро-2012
14.50 Великий футбол
16.20 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
17.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
17.45 «Ворскла» —
«Копенгаген» (2011 р.
/12). Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра
19.35 «Шахтар» — «Севілья».
1/2 фіналу (2015 р. / 2016
р.) Ліга Європи УЄФА
21.25 LIVE. «Гоффенгайм»
— «Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
22.15 Yellow
23.25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
23.55 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
01.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
02.15 «Динамо» (К) — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу (2010 р.
/11). Ліга Європи УЄФА
04.00 «Гоффенгайм»
— «Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини

06.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
07.00 Фінали Ліги Чемпіонів
(2013 р. /2003 р.)
07.30 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!
10.00 Д/с «Класика Євро»

14.50, 16.20, 22.45 «На трьох»
17.25, 20.05 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
01.40 Х/ф «Грім у тропіках»
22.35 Земля: сили природи
23.35 Загадки Всесвіту
02.25 Наші
К1
06.30
08.00
08.25
09.00
09.50

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Незважаючи ні на
що»
11.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.30 «Землячки»
14.30 «Орел і решка.
Перезавантаження»
15.20, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
18.00 М/ф «Монстр у Парижі»
19.30 Х/ф «Вихідні!»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.40 «Бійцівський клуб»
02.25 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса

ФУТБОЛ-2

Америці»

08.05, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25 Речовий доказ
10.50, 17.15 Погляд зсередини
11.45 Суперчуття
13.45 Містична Україна
14.35, 20.00 Фантастичні історії

14.00, 15.00, 18.30 Одного разу
під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30 Одного разу в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Кейт і Лео»
23.00 Х/ф «Прибулець Павло»

15.25 Горизонт

01.00 Теорія зради

16.25, 21.45 НЛО з минулого

02.00 Щоденники Темного

18.15, 20.50 Освенцім
19.10 Місця сили

02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

13 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.30, 5.30
Новини
09.30 Х/ф «Марія Терезія»
11.40 М/с «Чорний пірат»
12.05 Цифрове містобудування
12.30 Віртуальна реальність
13.00 Світова медицина. Китай
— медична справа
монахів-воїнів
13.30 Світова медицина. Китай
— медицина сотні трав
14.00 Світова медицина.
Камбоджа — клініка
Тонлесап
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 «Фермер шукає дружину»
— Австралія
17.00 Втеча до ідеального міста
18.00 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
20.00 Д/ф «Острови: Азорські
острови. Акули, кити,
манти»
21.20 «Крихка свобода».
Спецпроєкт
22.35 «Маріуполь.
Протистояння»
23.35 «Синдром війни. Я
повернувся»
00.30 Святі та грішні
01.25 #ВУКРАЇНІ
02.50 Енеїда
03.45 Сильна доля
04.35 Бюджетники
НТН
05.45 Х/ф «Розслідування»
07.00 Х/ф «Тегеран-43»
09.50 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
12.20 «Легенди карного
розшуку»
15.45, 3.35 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 3.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Міміно»
21.20 Х/ф «Блакитна ігуана»
23.15 Х/ф «Остаточний
рахунок»
01.25 «Жорстокий спорт»
03.55 «Речовий доказ»
04.45 «Top Shop»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя земля. Закарпаття.
Овочівництво
06.20 Енеїда. Іван Котляревський
07.00 Новини
07.05 Мультмарафон на
UA.КУЛЬТУРА. Сандокан
09.00 Новини
09.05 Війни за статки. Харрисон
Форд. Документальний
цикл
10.00 Богослужіння Церкви
адвентистів сьомого дня
10.50 Прем’єра. Смаки Європи.
Документальна програма
11.15 Прем’єра. Дивовижні сади
12.15 Прем’єра. Експедиція зі
Стівом Бекшеллем
13.20 Наша Земля - наші океани.
Документальний фільм
Всесвітньої природньої

КАНАЛ «1+1»
06.15, 7.00, 4.40 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
13.25 Мелодрама «Привид»
15.55 Казка «Три горішки для
Попелюшки»
17.40 Комедія «Іван Васильович
змінює професію»
19.30, 5.20 ТСН
20.20 «Чистоnews-2020»
20.30 Прем’єра «Вечірній
квартал-2020»
21.45 «Вечірній квартал»
23.20, 0.20 «Світське життя.2020»
01.15 «Ліга сміху. Дайджест2020»
02.45 Комедія «Татусі без
шкідливих звичок»

ІНТЕР
05.35
06.35
06.40
08.00
09.00

Мультфільм
«Слово предстоятеля»
Х/ф «Любочка»
«Шість соток»
«Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Сім няньок»
12.30 Х/ф «Бронзовий птах»
16.00 Х/ф «Діамантова рука»
18.00, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова»
20.00, 2.10 «Подробиці»
22.35 Концерт «Хору
Турецького»
00.20 Х/ф «Улітку я надаю
перевагу весіллю»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
03.50 «Орел и решка. Карантин»
04.30 «Орел і решка. Дива
світу»
05.20 «Орел і решка. Івлєєва vs.
Бєдняков»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
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05.00 Стендап Шоу

Скарб нації
Еврика!
Факти
«На трьох»
Перше, друге і компот!
Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
10.05, 13.00 Т/с «Поганий
хороший коп»
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Електра»
16.50 Х/ф «Шибайголова»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «На драйві»
21.20 Х/ф «Ганна. Досконала
зброя»
23.20 Х/ф «Оселя зла»
01.00 Х/ф «Оселя зла-2:
апокаліпсис»
02.35 Х/ф «Оселя зла-3:
вимирання»

09.15 Копійка до копійки

12.35 Феєрія подорожей

20.10, 5.15 Рандеву

09.30 Автопілот-новини

15.15 Гончаренко рулить

21.20 Вечірній преЗЕдент

09.40 Автопілот-тест

15.35 На власні очі

21.35, 3.00 Вікно в Америку

09.50 Драйв

17.10 Т/с «Селище янголів»

22.00 Т/с «На останньому

10.05, 14.15 Т/с «Кримінальна

18.10 Є сенс

06.00, 7.35 Kids’ Time
06.05 М/ф «Ману»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.40 Таємний агент
09.00 Вар’яти

07.30, 3.25 Реальна містика
11.20 Хто зверху?
09.50, 15.20 Т/с «Інша»

15.00 Х/ф «Загублений світ»
17.00 М/ф «Добрий динозавр»

16.45, 21.00 Т/с «Шукаю тебе»

18.30 Х/ф «Нова людинапавук»

20.00 Головна тема

21.00 Х/ф «Нова людинапавук: висока напруга»

23.15, 2.15 Т/с «Протистояння»

23.40 Х/ф «Мілина»
01.10 Т/с «Загублені»

01.45 Телемагазин

02.00 Зона ночі

04.25
04.30
04.40
05.05
05.55
06.50

5 канал
06.00 Час-Time

новин

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10

07.20 Д/с «Життя через

Машина часу

об’єктив»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

07.50, 8.50, 21.25, 0.10
Актуально: Економіка.

подиху»

18.40 Про військо

23.00 Т/с «Любов/ненависть»

20.00, 21.00, 22.45, 0.00,

08.20, 13.15 Т/с «МОНРО»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.15 Особливий погляд

01.15 Документальний фільм

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час

08.40 Натхнення

12.15 Медекспертиза

19.35 Спостерігач

03.20 Дзеркало історії

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

колекції
15.30 Прем’єра. Всі на море!
Нова Зеландія
16.25 Двоколісні хроніки-2019.
Норвегія. Як живуть у
глибинці. Що робити на
маленькому острові
16.35 Двоколісні хроніки-2019.
Норвегія. Фестиваль на
острові Трена. Кораблі на
іконах
16.50 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Хутір Обирок особливе місце на планеті
17.05 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Острів Обирок і
його мешканці
17.20 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Наше щоденне
життя на хуторі Обирок
17.40 Країна пісень
18.55 Х/ф «Іван Франко»
20.50 Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. ON I ONA
21.40 Новини
22.00 Спецроєкт.
Документальний фільм
«Крихка свобода»
22.40 До Дня визволення
Маріуполя від російських
окупантів. Маріуполь.
Протистояння.
Документальна програма
23.35 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо. Хорея
Козацька
00.20 Zelyonka Fest. Балет
Катамаранів. Найкраще2019
00.45 Український бал.
Спортивні танці
02.10 Сильна доля
02.15 Країна на смак
05.20 Новини
05.50 Погода

Політика. Соціум

СТБ
05.15 Т/с «Вир»
07.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 «Неймовірна правда про
зірок»
09.50 Т/с «Татусі-2»
14.55 «СуперМама»
19.00 «МастерШеф.
Професіонали-2»
21.25 «Х-Фактор-10»
00.15 «Х-Фактор»
ПРЯМИЙ
09.00, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо
України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини
10.10, 23.00 «П’ята колонка»
10.40 «Міністерство правди»
14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.00 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 «Великий
марафон»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд

Австралія»

02.05 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.15, 19.20, 0.55
Топ-матч
06.10 «Севілья» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії
08.10 «Гоффенгайм»
— «Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.55, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35 «Валенсія» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
13.25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
13.55 LIVE. «Еспаньйол»
— «Алавес». Чемпіонат
Іспанії
16.25 LIVE. «Фортуна» —
«Боруссія» (Д). Чемпіонат
Німеччини
17.15, 23.45 Yellow
18.25 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
19.25 LIVE. «Баварія» —
«Боруссія» (М). Чемпіонат
Німеччини
21.25 «Суперматчі». Ліга

КАНАЛ «2+2»
06.00, 9.05, 1.10 «Загублений
світ»
07.45 «ДжеДАІ 2019»
11.00 Х/ф «Леді Яструб»
13.15 Х/ф «Незбагненне»
15.10 Х/ф «Ворота пітьми»
16.55 26-й тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Динамо»
19.00 Х/ф «Бюро людяності»
20.45 Х/ф «211»
22.15 Х/ф «Хижак»
00.15 Т/с «CSI: Місце злочину11»

Чемпіонів УЄФА
21.35 Класичні матчі Ліги
Європи. Прем’єра
22.55 LIVE. «Мальорка» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
01.10 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат

ФУТБОЛ-2
06.00 #залишайсязФутболом
07.00, 15.55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
07.30 «Валенсія» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
09.15 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
09.45, 18.25 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00 «Барселона» — «Реал»
(2008 р. /09). Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
11.45, 18.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
11.55 «Гоффенгайм»
— «Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
13.45 Топ-матч
13.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Ворскла». Чемпіонат
України
14.45, 18.35, 1.55 Yellow
16.25 LIVE. «Вольфсбург»
— «Фрайбург». Чемпіонат
Німеччини
19.00, 21.25 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. «Олімпік»
— «Львів». Чемпіонат
України
20.15 Футбол NEWS
21.50, 0.40 «Шлях до Базеля»
22.50 «Севілья» — «Шахтар».
1/2 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
02.10 «Фортуна» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат Німеччини
04.00 «Еспаньйол»
— «Алавес». Чемпіонат
Іспанії

Чемпіонів
03.55 «Вольфсбург» —
«Фрайбург». Чемпіонат
Німеччини

К1
06.30
08.00
08.25
09.20
10.15

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Землячки»
«Ух ти show»
М/ф «Барбі і Кришталевий
замок»
11.50 М/ф «Монстр у Парижі»
13.15 Х/ф «Вихідні!»
14.50 «Орел і решка. Морський
сезон»
00.00 Х/ф «Вкради мою
дружину»
01.50 «Бійцівський клуб»
02.35 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Ігор»
11.30 Х/ф «Легенда про
русалку»
13.10, 14.55, 23.00 Країна У
13.35, 15.20, 16.50 Сімейка У
14.05, 16.20, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
14.30 Одного разу в Одесі
15.50, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою

України
03.00 Класичні матчі Ліги

09.35 Речовий доказ
10.45, 0.10 Фантастичні історії
11.40 Освенцім
13.30 Турки-османи
16.15 Земля: сили природи
21.00 Планета динозаврів
01.00 Погляд зсередини
01.55 Суперчуття
03.35 Таємниці кримінального
світу

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.55, 2.45 Містична Україна
07.45 Україна: забута історія
08.35, 18.10 Там, де нас нема

17.20 Х/ф «Інтуїція»
22.00 Ігри Приколів
01.00 Теорія зради
02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30,
5.30 Новини
09.00 Божественна літургія у
Свято-Михайлівському
кафедральному соборі
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11.00 Недільна Літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна Свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Світові чемпіонати. Огляд
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк
16.00 «Фермер шукає дружину»
— Австралія
17.00 Втеча до ідеального міста
18.00 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
20.00 Д/ф «Острови: Азорські
острови. Люди, фауна,
спосіб життя»
21.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Голгофа»
00.30 Сильна доля
01.25 UA:Фольк. Спогади
02.50 Бюджетники
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.35 Святі та грішні

КАНАЛ «1+1»
06.15, 7.05 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

06.00 Гімн України
06.00 UA.Музика. Кліп
06.05 Своя земля. Закарпаття.
Колочава
06.20 Енеїда. Олександр
Довженко
07.00 Новини
07.05 Мультмарафон на
UA.КУЛЬТУРА. Сандокан
09.00 Новини
09.05 Прем’єра. Смаки Європи.
Документальна програма
09.35 Дивовижні сади
10.40 Х/ф «Диво на шляху
в Дамаск. Апостол
Павло»
12.30 Недільне богослужіння
Церкви євангельських
християн-баптистів
13.00 Недільне богослужіння
Української євангельської
церкви
13.30 Недільне богослужіння
Української церкви
християн віри
євангельської
14.00 Т/с «Містер Селфрідж»
17.45 До дня народження
Івана Миколайчука. Іван

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.05 «Мультфільм»

06.50 Аферисти в мережах

08.00 «уДачний проєкт»

06.45 Місія краса

08.35, 10.15 Kids’ Time

09.00 «Готуємо разом»

08.40 М/ф «Книга життя»
08.50 Т/с «Прости»

14.50, 0.35 Бойовик «Облога»

Бєдняков»

домогосподар»
17.00, 21.00 Т/с «Будь що буде»
19.00 Сьогодні. Підсумки з

17.00 Бойовик «Не впіймали
15.50 Х/ф «Ательє Фонтана
— не злодій»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

— сестри моди»

21.00 Бойовик «Сек`юріті»
22.45 Бойовик «Шафт»

Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Доля на ім’я

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Зелена книга»

05.10 Факти
05.35 Антизомбі
06.25, 8.10 Громадянська

Любов»

12.20 М/ф «Добрий динозавр»
14.00 Х/ф «Нова людина-

09.05 Т/с «Відділ 44»
12.45 Факти. День

павук»

13.00 Х/ф «С.В.О.Т.: В облозі»

01.45 Телемагазин

00.55 «Речдок»

03.10 Т/с «Протистояння»

14.40 Х/ф «Ганна. Досконала

павук: висока напруга»
19.00 Х/ф «Я — номер

зброя»
16.40 Х/ф «На драйві»
18.45 Факти тижня

чотири»
21.00 Х/ф «Телепорт»
22.40 Х/ф «Цунамі 3D»

23.00 Х/ф «Діамантова рука»

оборона
07.15 Секретний фронт

16.20 Х/ф «Нова людина12.00 Т/с «Таїсія»

05.05 Еврика!

10.20 Х/ф «Загублений світ»
13.00 Т/с «Відчайдушний

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs.

ICTV
04.55 Скарб нації

06.00 Варьяти

05.45 Сьогодні

світу»
09.25, 2.25 «Світ навиворіт»

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Ульзана»

10.00 «Орел і решка. Дива

20.30 Х/ф «Сікаріо»
22.50 Х/ф «Сікаріо-2: проти
всіх»

00.20 Т/с «Загублені»

01.00 Х/ф «Дилер»

02.00 Зона ночі

02.35 Х/ф «Фунт плоті»
21.40 Час-Time

5 канал
06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 20.10, 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, 20.00, 21.00,
22.45, 0.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

19.15
21.05

21.40
22.00

22.35

23.10

23.40

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

ІНТЕР

09.00 Лотерея «Лото-забава»

НТН
00.15 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.05 «Страх у твоєму домі»
10.35 Х/ф «Міміно»
12.25 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
14.05 Х/ф «Позашлюбний
син»
17.05 Х/ф «Блакитна ігуана»
19.00 Х/ф «Одиночне
плавання»
20.50 Х/ф «Мерседес» тікає
від погоні»
22.15 Х/ф «Кривава помста»
00.15 Х/ф «Остаточний
рахунок»
02.25 «Речовий доказ»

14 червня

01.05
01.30
03.35
04.30
05.30
05.50

Миколайчук. Посвята.
Документальний фільм
Х/ф «Вавілон ХХ»
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. ФІОЛЕТ
Новини
Онлайн-концерт
Симфонічного оркестру
Українського радіо
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. GORIM ТА
YKRA
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. ШОСТЕ
ЧУТТЯ
Фестиваль Левка
Колодуба. Національний
заслужений академічний
симфонічний оркестр
України. Диригент
- Володимир Сіренко
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо
Країна на смак
UA.Фольк. Спогади
По обіді-шоу
Новини
Погода
СТБ

05.25 Х/ф «Відпустка за свій
рахунок»
07.55 Х/ф «Білі Роси»
09.40 «Хата на тата»
11.20 Т/с «Татусі-2»
16.35 «МастерШеф.
Професіонали-2»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
22.15 «Я соромлюсь свого тіла»
01.50 «Вагітна в 16»
ПРЯМИЙ
09.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
10.00 «WATCHDOGS»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини
11.15, 12.15, 13.15 «Ехо України»

07.20 Д/с «Життя через
об’єктив»
07.50, 8.50, 21.30, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.20, 13.10 Т/с «МОНРО»
08.40 Натхнення
09.10, 15.15, 0.20 Невигадані

історії
09.50 Драйв
10.10, 14.15 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»
12.15 Медекспертиза
12.40, 4.20 Феєрія подорожей
15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс
17.10 Т/с «Селище янголів»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Ганною
Мірошниченко
19.15 Спостерігач
19.35 Особливий погляд
21.25 Вечірній преЗЕдент

14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.15 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00, 23.00
«Великий марафон»
20.30 «Про військо»
20.45 «Sound.ЧЕК» із Дмитром
Чекалкіним
21.00 «Великі новини»

України
21.20 «Великий футбол»
23.15 «Майнц» — «Аугсбург».
Чемпіонат Німеччини
01.15 «Реал» — «Ейбар».
Чемпіонат Іспанії
03.55 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України

15.55 Журнал Ліги Чемпіонів
16.25 LIVE. «Майнц»
— «Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
18.35 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
20.25 LIVE. «Реал» — «Ейбар».
Чемпіонат Іспанії
22.25 Класичні матчі Ліги
Європи
23.20 «Колос» — «Шахтар».
Чемпіонат України
02.05 «Баварія» — «Боруссія»
(М). Чемпіонат Німеччини
03.55 «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України

ФУТБОЛ-2
КАНАЛ «2+2»
06.00, 8.15, 0.15 «Загублений
світ»
07.50 «ДжеДАІ-2019»
12.45 Х/ф «Чорний яструб»
15.15 Х/ф «Найкращі серед
найкращих»
17.05 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-2»
19.00 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-3»
20.30 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-4»
22.15 Х/ф «Хижак-2»
02.15 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Валенсія» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
07.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15 «Олімпік» — «Львів».
Чемпіонат України
10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
10.50, 17.45, 23.00 Yellow
11.00, 16.00 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
11.10 «Баварія» — «Боруссія»
(М). Чемпіонат Німеччини
13.00, 3.00 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
13.55 «Мальорка» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
16.15, 01.05 Топ-матч
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Колос»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат

06.00, 1.10 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
06.55, 9.45 «Суперматчі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
07.05, 13.45 Топ-матч
07.15, 11.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
07.25 «Мальорка» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
09.15 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
10.00 «Реал» — «Барселона»
(2008 р. /09). Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
11.55 «Олімпік» — «Львів».
Чемпіонат України
13.55 LIVE. «Атлетік»
— «Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
14.45, 18.25, 21.15 Yellow

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 2.20 Містична Україна
07.50 Україна: забута історія
08.40, 18.15 Там, де нас нема
09.35 Речовий доказ
10.45, 23.45 Фантастичні історії
11.35 Освенцім
13.25 Планета динозаврів
16.25 Земля: сили природи
21.00 Турки-османи
00.35 Погляд зсередини
01.30 Суперчуття
03.00 Бандитський Київ

22.00 Т/с «На останньому
подиху»
23.00 Т/с «Любов/ненависть»
00.50, 1.55 Огляд преси
03.15 Дзеркало історії
К1
06.30
08.00
08.25
09.00
10.20
11.50
13.50
01.00
02.30

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
М/ф «Барбі і Кришталевий
замок»
М/ф «Мухнемо на
Місяць»
Х/ф «Незважаючи ні на
що»
«Орел і решка. Морський
сезон»
Х/ф «Принц і я-3:
медовий місяць»
«Нічне життя»
ТЕТ

06.00
10.00
11.30
13.00

ТЕТ Мультиранок
М/ф «Врятувати Землю»
М/ф «Велика Мандрівка»
Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
17.00 Х/ф «Кейт і Лео»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Інтуїція»
00.40 Теорія зради
01.40 Щоденники Темного
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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КУЛЬТУРА

■ РЕЦЕНЗІЯ ВІД ІРВАНЦЯ

Роман міста
Івано-франківське видавництво «П’яний корабель»
видало урбаністичний роман Ростика Шпука «Модельний
ряд. Хроніки». Непосвяченим у тему теж можна читати
Олександр ІРВАНЕЦЬ
«...головний закон історії Франківська — відставання його від світу з періодичним крапковим його випередженням» (стор. 278).
Обласний центр Західної України —
Івано-Франківськ, раніше Станіслав, ще
раніше Станіславів. Місто собі як місто,
понад двісті тисяч населення, приблизно як і в Луцьку, Тернополі чи в моєму рідному Рівному. Але саме це місто
дало нам усім свого часу часопис «Четвер» і потужне явище «станіславського літературного феномена». Місто талановитих і дивакуватих людей. Навіть
Лишега і Винничук також походять із
Франківська, хоча Лишега все ж із Тисмениці. Чи той-таки Тарас Прохасько?
Теж талановитий і дивакуватий, ніхто
ж не заперечить. Іздрика і згадувати не
варто. Ще з франківських канонічних
персоналій виринають Володя Єшкілєв
і — як цілковита йому протилежність
— Олег Гнатів (Мох). Обоє по-своєму дивакуваті, принаймні візуально помітно
виділяються в навколишній юрбі. Або
Анна Кирпан (Середа) — хіба ж не дивачка? Чи Галя Петросаняк? У найкращому сенсі цього слова!
Отаке виходить в уяві колективне
обличчя міста, що його так і кортить
переназвати. Співзвучно щоб, алітераційно: Франик — місто фріків. ІваноФріківськ...
Й ось іще один із тих неймовірних
франко-фріків, Ростик Шпук, прецікавий фотограф, а також івано-фріківський мислитель, просвітник і гуманіст,
написав роман. Роман сей зветься
«Модельний ряд. Хроніки», і викинуло його на берег лоно видавництва
«П’яний корабель». Берег виявився не
дуже людним, де-не-де читачі вешталися, а критика ще пошукати треба було.
Та ось один із тих сіро-барвистих томиків трапив до рук авторові цих рядків.
І майже чотири сотні сторінок нехай не
залпом-запоєм, але прочиталися й залишили по собі враження здебільшого
приємне.
Твір Ростика Шпука є незаперечно
міським, урбаністичним, прив’язаним
до Івано-Франківська, обласного центру України тощо, див. вище. Практично безсюжетний, хоча й пронизаний
прихованими наскрізними сюжетами
то там, то там, цей роман, думається,
знайде своє належне місце в об’ємному
масиві «романів про місто», чи то пак
«романів міста». Передана в тексті не
так архітектура, як атмосфера ІваноФранківська (узяти б хоча б поведінку
«мера Перкалаби», хто прочитав, той
зрозуміє), і Франківськ справді часто
протягом тексту дивиться з-між рядків.
Проте є у тексті й «прямі включення з
місця подій», кажучи мовою тележурналістики: «Старі австрійські фасади
у Франківську чомусь прийнято перефарбовувати інтенсивним нерозбавленим кольором, ніби вся несучість стін
тримається на ньому. Очевидно, фарбу накладають по-галичанськи завбачливо, на виріст, тобто на вигорання: бо
років за десять вицвілий колір цих фасадів стає саме такий, як треба».
Хто насмілиться сказати, що це
— не Франик? — «Над аркою нависає
жовтошкірий алебастровий похилий
маскарон з ротом, схожим на пастку.
(...) Одразу під ним — чорні ґрати на
всю висоту арки, без пом’якшувальновиправдальних прикрас, у стилі кінця 80-х. Вони захищають єдиний прохід у місті, що за Австрії був вимощений дерев’яною бруківкою, яка дожила

❙ Роман і Ростислав.
донині, хоч і з великими прогалинами,
втративши половину дубових кубиків».
Це таки опис реальних місць реального
міста.
Та все ж, окрім топографічної
прив’язки, у тексту Шпука є й персональна — це роман про Парфьона. Олег
Парфьонов, чи просто Парфьон, народжений у Росії, все ж більшу частину
свого життя прожив у Франківську і був
непересічним «станіславським феноменом», не згірш за однойменний колектив літераторів. Освічений і дотепний
художник-перформенсист, він ще й убирався максимально ексцентрично, — це
якщо вірити Шпукові, хоча чому б нам
не вірити Шпукові? — і був сам по собі
твором власного мистецтва. Мистецтва одягу, поведінки, мовлення, — хто
з нас не зустрічав по невеликих містах
таких провінційних філософів при чарці?! Втім Парфьон вочевидь мав неабиякий вплив на своє місто й середовище,
і з тексту роману потроху проростає,
викристалізовується, робиться якщо не
вповні зрозумілою, то бодай осяжною
ця своєрідна й ексцентрична постать.
Ось, наприклад, про осяжність візуальну: «Парфьон — колорист-випробувач:
відважно і маніпулятивно випробовує
непідготовлених івано-франківських
перехожих кольорами і формами свого
одягу. Для цього переодягається кілька разів на день і дефілює центром у чомусь наративному — в хокейному панцирі на плечах, у фетровому стетсоні на
перуковій основі, в бахромі на шкіряних глянцевих штанах, в індіанському оперенні чи в папасі букінгемського
вартового, заввишки 46 см, чи у блискучо-сліпучому байкерському шоломі
— цільнометалевому, чи у ватиканській рясі, або, як меноніт, у джинсовому комбінезоні на шлейках, поперемінно — з безліччю дрібних натільних артефактів, переважно колото-різальних:
ордени, значки, вимпели, тату (на власній шкірі спини носить водостійке чорнильне променисте зоряне небо)».
До всього, Парфьон іще й красномовець, алко-цицерон, парадоксаліст
і ерудит, який навіть мормонам-проповідникам спроможен прочитати лекцію про витоки їхньої релігії.
Парфьон — «чоловік із зануленою
стрімкістю і самозагострюваним язиком з гіпнотичною магією довгого словесного ряду та зухвалістю недосяжного висловлювання, уважно виплеканою смачним голосом, що сочився з
пересохлого ґрунту потрісканого сльозонепроникного лиця».
Одкровення Парфьона наводяться в
оригіналі, себто російською, тривають
у романі по кілька, часом кількадесят
сторінок, і попри всю їхню неприхова-

❙ Інсталяція в «Підземному Переході Ваґабундо» —
❙ Івано-Франківська Ратуша,
❙ складена з книжки «МР.Х» та її листівок.

❙ Сіро-барвистий томик.
ну глибінь і широчінь, піднебесне ширяння думки й досконалу вербалізацію
тієї ж думки, все ж трохи перевантажують навіть досвідченого читача —
кажу про себе.
Сама собою навіялась химерна асоціація з романом «Записки українського самашедшого». Там значний, дуже
значний обсяг тексту займають переліки світових бід і страждань, якими переймається головний герой: «Вивергнувся вулкан на Галапагосах, у модельки в літаку вибухнули груди...». Спробуймо собі уявити, як схудла б книжка,
якби з неї вилучити усі ті переліки банального фактажу чи бодай ґрунтовно
їх скоротити. Це саме питання можна
адресувати і Р. Шпукові (вибач, Ростику, таке канцелярське звертання!) — а
якби оті справді чудові, часом глибокі,
в переважній своїй більшості дотепні
й парадоксально-саркастичні максими Парфьона, — якби їх скоротити бодай на третину. Чи змінилося б загальне звучання, загальна тональність твору?..
Звісно, в романі є і Крейзік, і Пан
Дайте Пару Копійок (ПДПК), є водій
Міша Семеген, вже згадуваний вище
Вася — мер Перкалаби, є Іванка у модній куфаєчці задля гендерної рівности,
інші колоритні персонажі (чия колоритність переважно передається через
мову, сповнену алітерацій і асоціацій,
так що вже й не збагнеш, чи це персонаж рече, чи сам автор просторікує), —
але саме Парфьон є головною моделлю
і модельєром «Модельного ряду». Таким собі Ґранд-Кутюр’є івано-франківської панелі.

І якщо знову до теми фріків — типаж
Парфьона достатньо відомий у культурі. Всі ми колись бодай раз зустрічали в невеликому місті гостро талановитого митця — художника, часом поета.
Такими були, мабуть, Никифор і Катерина Білокур. Такими були львівські
художники-хіпарі 60-70-х років минулого століття, Юрко Винничук разповідав мені про них. Такими були у Луцьку
Кость Шишко і почасти Микола Кумановський. Можливо, деякі були ліпше
влаштовані побутово, але зараз ідеться
винятково про ауру особистості. Ростислав Шпук відтворює нам Парфьона
ретельно, детально і чітко. Сам по собі
факт виходу подібного твору має глибоко позитивне моральне значення: ми не
забуваємо своїх померлих друзів. Власне й опис похорону в романі, детальний, іронічний і водночас світло-сумний, теж є цьому підтвердженням.
«Модельний ряд. Хроніки» ряхтить
різноманітними проявами івано-франківського культурного життя, — і серед
цих проявів життя сцени прощання з
життям виникають неоднораз. Не лише
Парфьон, а й вже згаданий вище Крейзик, або Ілля Калюкін — їхні відходи в
інший світ задокументовані Ростиславом Шпуком, вибиті на скрижалях історії міста зі зміненим іменем. Подібна література справді твориться для
не дуже широкого кола, — що нітрохи
не знижує її загального квалітету. Автор від початку не замахується на створення бестселера, він насамперед хоче
структуровано оповісти свою історію
— непоквапно, розважливо, ґрунтовно. Його читач теж мав би перейнятися
цим станом зосередженості й неквапного плину оповіді. Принаймні, для цього роману хочеться уявляти саме такого читача.
Десь саме у ці дні у Франківську, в
Підземному Переході «Ваґабундо» (це
такий крутий мистецький центр, яким
опікуюється сам Ростислав Шпук, а з
ним Юрко Андрухович і ще кілька найдостойніших громадян міста Станіслава) триває виставка робіт Парфьона і
Крейзіка, приурочена до виходу роману. З певністю можна ствердити, що
книжка Р. Шпука знайде там саме такого, відповідного собі читача, бо де ж
його знайти, як не у рідному Франику?!
І хочеться, не збиваючись на патос,
визнати зрештою: це справді таки шляхетно — гідно шанувати своїх митців.
Благословенне те місто, де між городян
живуть подібні звичаї.
P.S. Ага, до «Модельного ряду» той
«П’яний корабель» ще й комплект
листівок видав. І вони теж гарні.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

СПОРТ
Олег Смалійчук
президент ФК «Карпати» (Львів)

Григорій ХАТА
Перед
рестартом
вітчизняної
прем’єр-ліги президент УАФ Андрій
Павелко роз’яснював, що у випадку виявлення коронавірусу в одному з клубів
відправляти на карантин усю команду,
тим паче, весь чемпіонат не будуть. «На
ізоляцію йде той із гравців, хто має позитивний тест на коронавірус», — уточнював деталі розробленого медичного протоколу очільник української асоціації
футболу.
Водночас ситуація зі спалахом інфекції у львівських «Карпатах», про
перші ознаки котрої «біло-зелені» повідомили громадськість за день до рестарту сезону, набула неабияких масштабів,
через що на двотижневий карантин відправили практично весь клуб. Керівник
спортивно-медичного комітету УАФ
В’ячеслав Попов заявив, що лабораторна перевірка 46 осіб підтвердила коронавірус одразу в 26 з них. За його словами, основна група інфікованих — це
обслуговуючий персонал львівського
клубу. Однак, за іншою інформацією,
в числі заражених — 11 футболістів основного складу. Загалом після спалаху, що стався в таборі «біло-зелених»,
Львівщина встановила антирекорд за
кількістю виявлених за добу нових випадків інфекції.
Водночас В’ячеслав Попов каже,
що клінічних симптомів гравці не мають. А рішення ж про допуск «Карпат»
до змагань УАФ та УПЛ прийматимуть
після проходження командою 14-денного карантину. При цьому секретар спортивно-медичного комітету УАФ Максим Бецко попереджає, що футболісти,
котрі захворіли, навряд чи скоро повернуться до гри. «Це не буде два тижні.
Допустити до змагань можна лише тих
спортсменів, які, за нормативними документами МОЗ, вважаються здоровими, повністю вийшли із захворювання
й навіть пройшли реабілітацію», — деталізує Бецко.
Словом, «Карпати» опинилися у
неймовірно складній ситуації. З одного
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«Жодних популістичних заяв на рахунок єврокубків ви більше
від мене не почуєте. Навпаки — нас усіх очікують непрості реформи
і непопулярні рішення».

■ ФУТБОЛ

Живильні обіцянки
Через зафіксований у клубі
спалах коронавірусу
львівські «Карпати» можуть
не дограти нинішній сезон
боку, неприємний вірус, з іншого — неабиякі фінансові труднощі та необхідність боротися за виживання в елітному
дивізіоні.
«За понад 50-річну історію свого існування «Карпати» не раз переживали складні часи. Але зараз один із найважчих періодів нашого клубу. Однак
я вірю, що спільними зусиллями вірус
буде подоланий і ми знову зберемося на
наших робочих місцях. «Карпати» будуть жити — саме завдяки вам, тим, хто
цього хоче», — з такими словами звернувся до шанувальників клубу виконавчий директор «біло-зелених» Ростислав
Ящишин.
Поки ж в УПЛ заявили, що поєдинки «Карпат» у наступних двох турах —
проти «Ворскли» та «Дніпра-1» — не
відбудуться. З тієї ж причини пропустили «біло-зелені» й перший після двомісячної паузи тур, коли мали прийняти «Маріуполь».
Тепер от увесь футбольний бомонд ламає голову над тим, як вийти з цієї непростої ситуації. Ростислав Ящишин каже,
що, як варіант, дограти сезон «Карпати»
можуть молодіжним складом, за умови,
звісно, якщо гравці «молодіжки» виявляться вільними від коронавірусу. «Карпати» вже, начебто, почали узгоджувати зі своїми суперниками дати для проведення незіграних двобоїв.
Однак слід пам’ятати, що від «Кар-

❙ Головна футбольна інтрига сезону у місті Лева — збереження «Карпатами» прописки
❙ в елітному дивізіоні.
❙ Фото з сайта fckarpaty.com.
пат» і надалі вимагатимуть слідувати
рекомендаціям медичного протоколу,
окремі норми якого (зокрема регулярне ПЛР-тестування команди на коронавірус) потребують від клубу серйозних фінансових витрат. А ще до спалаху
Ящишин бідкався, що на додаткові витрати бюджет «біло-зелених» не розрахований. Тож не виключено, що «Карпати» не зможуть дограти чемпіонат і
за кожен незіграний матч їм зарахують

технічну поразку.
Хай там як, а в клубі чекають на
приїзд до Львова з Іспанії їхнього нового власника Олега Смалійчука (чи то
співвласника, бо частина прав на «Карпати» належить Ігорю Коломойському), котрий у новій для себе іпостасі заявив, що на «біло-зелених» очікують
непрості реформи і непопулярні рішення. При цьому Смалійчук запевнив, що
бренд «Карпат» ніколи не згасне. ■

■ АВТОСПОРТ

Пара до пари
У «Формулі-1» домовилися безпечно розпочати сезон
серією європейських Гран-прі
Григорій ХАТА
Разом з іншими знаковими для світового спорту змагальними дисциплінами про своє швидке повернення до звичного життя офіційно повідомили керівники «Формули-1». Перша гонка нинішнього сезону, стартувати котрому в
Австралії в березні завадила пандемія коронавірусу, має відбутися 5 липня в австрійському Шпільберзі. Як відзначив виконавчий директор «Ф-1» Чейз Кері, в останні тижні між усіма дійовими особами
«королівських» перегонів активно велися дискусії щодо створення нового календаря на сезон 2020 року, котрий би дозволив безпечно відновити гонки. І там вирішили, що вісім перших Гран-прі повинні
відбутися у Європі.
Для цього навіть вигадали унікальну формулу з проведення спарених етапів, які прийматимуть Австрія та Велика Британія. Окрім того, завітає «Ф-1»
до Угорщини, Іспанії, Бельгії та Італії.
При цьому перші перегони сезону матимуть закритий статус, оскільки медичним протоколом допуск глядачів на трибуни не передбачений.
Керівник «Феррарі» Маттіа Бінотто не
приховує радості: «Спорт — це наша пристрасть. Для нас, італійців, це важлива
складова повсякденного життя. Рестарт сезону не тільки дає підстави для оптимізму.

Це насправді знаковий момент, іще один
крок на шляху до нормального життя».
Однак, поки пандемія коронавірусу не
завершилася, членів «формулічної» сім’ї
зобов’язали слідувати низці правил — проводити регулярні тести на коронавірус,
використовувати для перельотів чартерні
рейси, дотримуватися на робочих місцях
соціальної дистанції, а також залучати до
роботи в боксах мінімум необхідних співробітників. Представники британської федерації мотоспорту вже заявили, що дуже
прискіпливо стежитимуть за дотриманням
медичного протоколу на автодромі в Сільверстоуні, а його порушників позбавлятимуть акредитації та заборонятимуть доступ до траси. Не виключені також і санкції щодо цілої команди.
Проте в керівництві «Ф-1» сподіваються, що ситуація з коронавірусом поступово покращуватиметься й уже найближчим часом шанувальники «королівських» перегонів зможуть повернутися на
трибуни автодромів. Водночас, аби додати закритим Гран-прі додаткових змагальних барв, аж надто тим, котрі матимуть спарений статус, директорат «Формули-1» запропонував як експеримент
змінити на одній із двох таких гонок характер кваліфікації.
Для цього замість класичної кваліфікаційної сесії пропонують проводити коротку спринтерську гонку з реверсивною стар-

❙ Перші офіційні гонки «формулічного» сезону 2020 року проходитимуть, як і передсезонні
❙ тести, без глядачів.
❙ Фото з сайта mercedesamgf1.com.
товою «решіткою» — тобто місця на старті
кваліфікаційних перегонів гонщики займатимуть в оберненій до їхнього положення в загальному заліку послідовності. «Думаю, шанувальникам автоперегонів сподобається, коли гонщикам, що лідирують у
чемпіонаті, доведеться стартувати з останніх позицій і прориватися нагору. Це буде
цікаво і піде на користь «Формулі-1». Ми
повинні це спробувати. Інакше, за стабільної погоди, результати другої гонки будуть аналогічні першому старту», — заявив шеф «Ред булла» Крістіан Хорнер.
Загалом, дану ідею підтримують практично всі учасники «Ф-1», за винятком
представників «Мерседеса» — команди,
котра останні п’ять сезонів домінувала в
пелотоні. За словами Хорнера, єдиний,

хто проти цієї пропозиції, — це очільник
«Мерса» Тото Вольф, оскільки він боїться, що реверсивний старт, у перспективі,
може завадити першому пілоту стайні
Льюїсу Хемілтону здобути свій сьомий у
кар’єрі чемпіонський титул і наздогнати
за кількістю трофеїв легендарного Міхаеля Шумахера.
Логіку ж керівників «Мерседеса» зрозуміти можна. Для них важливо, аби саме
пілот їхньої зіркової команди дотягнувся до феноменального рекорду «Червоного барона». Проте з 2021 року у «Формулі-1» почне діяти правило обмеженого
бюджету, і тоді домінування заможного
«Мерса» вже не буде настільки величним.
За таких обставин, звісно, ризикувати історичним титулом ніхто не хоче. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Ситуація в Україні дозволяє грати з настроями мешканців»
Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано — про те, як змінилася тематика російських
фейків у зв’язку з коронавірусом та протидію їм

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЧЕРВНЯ 2020

■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Дженніфер Еністон у стилі ню
Актриса продає своє фото, щоб допомогти
у боротьбі з коронавірусом
Дара ГАВАРРА
Критичні ситуації в житті, як лакмусовий папірець, якнайточніше проявляють людську сутність — хтось наживається, а хтось допомагає ближнім, недарма ж кажуть, що комусь
війна, а комусь і мати рідна. Так і епідемія, яка лютує по всій планеті, виявила всі людські вади і чесноти: волонтери збирають кошти на захисні маски й костюми для медиків, а чиновники наживаються на їх закупівлі. Та не
будемо про сумне, краще згадаємо людей, які не стоять осторонь лиха.
Днями зірка Голлівуду Дженніфер
Еністон вирішила продати своє давнє
фото (ще часів зйомок у культовому
серед молоді серіалі «Друзі»). Звісно,
нікого не здивуєш знімком актора —
їх у портфоліо кожного з них сотні, а
то й тисячі. Проте це фото рідкісне,
адже Джен на ньому знята повністю
оголеною (спішимо заспокоїти борців
за цноту публіки та охолодити пристрасть любителів «полунички» —

на ньому актриса сидить у вишуканій позі, де не видно жодної еротичної частини тіла).
Цей чорно-білий знімок зробив
відомий американський фотограф Марк Селігер у 1995 р.
«Мій
дорогий
друг
об’єднався з Radvocacy і
Christiesinc, щоб продати
25 портретів, у тому числі й мій, для боротьби з
COVID-19», — написала
Еністон на своїй сторінці в «Інстаграмі». Усі виручені з продажу фотографій кошти надійдуть
у NAFClinics — організацію, яка забезпечує безкоштовне тестування, а
також надає допомогу медичним службам по всій
країні. «Дякую Марку за те,
що дозволив мені стати частиною всього цього», — написала актриса. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №48

❙ Дженніфер Еністон.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Направте думки на розширення сфери дiяльностi. Перед
вами перспективи для активного просування в життя нових iдей.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Телець (21.04—21.05). Ваша тактика виявиться вірною, оскільки серед друзів
намічаються конфлiкти, що заважають просувати в життя проєкт.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Близнюки (22.05—21.06). Не виключено, що з кимось із партнерів доведеться
розлучитися. Інакше виникнуть проблеми
з покровителями, що несприятливо позначиться на справах.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

Рак (22.06—23.07). Незважаючи на труднощі, ви рухатиметеся вперед, поступово втiлите в життя багато планів та ідей. І якщо будуть
потрібні кошти або помічники, за цим не стане.

Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

Лев (24.07—23.08). Не виключено
розширення бізнесу чи придбання офісу.
Підприємці та начальники можуть розраховувати на підлеглих, а службовці — на
колег.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Діва (24.08—23.09). У вас з’являться
проблеми. Колеги з iнших мiст можуть не
виконати своїх зобов’язань, що призведе
до гальмування в бiзнесi.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Терези (24.09—23.10). Пік неприємностей припаде на цей тиждень. Не виключено, що з кимось із зарубіжних колег доведеться розiрвати контракт.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Скорпіон (24.10—22.11). У багатьох
iз вас почнуться проблеми юридичного характеру i триватимуть невизначений час.
Доходи збiльшаться, тож можна розраховувати на пристойні гроші.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

Стрілець (23.11—21.12). Особисті стосунки можуть розвиватися нерівно. Особливо багато проблем очікується, коли в почуттях може настати значне охолодження.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Козеріг (22.12—20.01). У сім’ях виникатимуть труднощі з дітьми. Бiльшiсть
вирішать придбати нерухомість в іншому
місті. Не виключені плани, пов’язані з переїздом.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Водолій (21.01—19.02). У декого
виникнуть проблеми з родичами. В одному
випадку близькі люди займуть позицію, яка
суперечить вашим інтересам, в іншому —
вони потребуватимуть допомоги.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Риби (20.02—20.03). Енергетичний
потенціал досить високий, зірки радять
бути уважнішими до свого організму. Загостряться хронічних захворювання.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

Кросворд №45
від 29—30 травня

У зв’язку зі святковим вихідним та неробочими днями Укрпошти
наступний номер «України молодої» вийде в середу, 10 червня

■ ПОГОДА
6—7 червня за прогнозами синоптиків

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ, мiсцями грози. Вiтер південний, 7-12 м/с. Температура вночi +13...+15, удень
+25...+27. Пiслязавтра вночi +13...+15, удень +25...+27.
Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +26...+28.
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

4 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-19 градусів, у Дніпрі біля Києва — 14.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнисть, невеликий дощ, мiсцями гроза. Трускавець: уночi +11...+13, удень +22...+24. Моршин: уночi +11...+13, удень +22...+24.
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бутів казино. 3. Виплачені наперед
гроші. 4. Богиня ранкової зорі в стародавніх греків. 5. Елементарна частинка, яка входить до складу ядра. 6. Столиця Гани. 13. Укріплена стіна навколо замку. 14. Спеціальна споруда для
захисту акваторії порту від хвиль. 15.
Ім’я китобоя, героя роману Жуля Верна «25 тисяч льє під водою». 17. Перша частина назви острова, який до
1972 року називався Цейлон. 18. Велика африканська тварина. 20. Велике озеро на кордоні США і Канади. 21.
Кабардинська порода верхових коней.
23. Дерево, цвітіння якого було оспіване у фільмі «Дні Турбіних». 24. Пристрій, який дозволяє ловити інтернетні
хвилі і відкриває ґаджетам вихід в інтернет. 25. Лікарська рослина, яка росте на болотах і в лісі. ■
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Молодий суддя розбирає першу справу. Вирішив порадитися з
досвідченим колегою по телефону:
— У мене тут самогонщик.
Скільки я повинен йому дати?
— Сто гривень за літр і ні копійки більше.
***
Лікар каже хворому:
— Вам не можна пити, курити,
грати в карти.
Хворий:
— Скажіть чесно, тут уже була

моя Софочка?
***
— Ароне Марковичу, я хочу вас
попередити, що через 40 хвилин повернеться мій чоловік.
— Але я ж нічого такого не роблю.
— От-от, а час iде.
***
В аптеці:
— А від чого у вас ось ці ліки за
1000 гривень?
— Від зайвих грошей.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009048
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 263
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

з 8 до 14 червня

По горизонталі:
1. Третє за величиною місто Кіпру, популярний курорт. 5. Давньогрецька богиня перемоги. 7. Народне
зібрання, демократична форма прийняття рішень у Київській Русі. 8. Головний убір індійського раджі. 9. Старовинне британське місто, столиця Північної Англії. 10. Період історії людства, який тривав від 10-го до початку
3-го тисячоліття до н. е. 11. Поза в
йозі зі схрещеними ногами. 12.
Герой давньоіндійського епосу. 14.
Широке жіноче пальто-накидка. 16.
Мережа гіпермаркетів. 19. Підземне
житло мишей, ховрахів та інших гризунів. 22. Оздоба на іконах із коштовного металу, що покриває майже
все зображення, крім рук і обличчя.
24. Річка на Луганщині. 25. Прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин. 26.
Частина окулярів, куди вставляються скельця. 27. Місто й порт у Великій Британії на березі протоки Па-деКале. 28. Жіноча частина ханського
палацу. 29. Один зі стилів рок-музики. 30. Давня українська одиниця виміру площі поля. 31. Київський
князь, убитий князем Володимиром у
боротьбі за престол.
По вертикалі:
1. Дитячий віршик, який став головною інтригою детективної повісті
Агати Крісті «Десятеро негренят». 2.
Азартна гра, один із головних атри-

