
Кому і для чого 

вигідно через 350 

років гетьмана Дем’яна 

Ігнатовича нарікати 

Многогрішним

П’ятниця—субота, 19—20 червня 2020 року №53 (5655)

Чому потрібен центральний 

орган виконавчої влади, 

що формуватиме державну 

промислову політику

стор. 5»

Передплату на «Україну молоду» на друге півріччя  продовжено до 25 червня                          стор. 7

Міжнародні партнери 

обіцяють ввести санкції 

проти офісу Зеленського 

через політичні 

переслідування

Чиї інтереси боронить 
Укроборонпром?

стор. 13»стор. 4»

«За все, пане президенте, 
вiдповiсте»

На море хочеться, утім карантин може не пустити.
Фото з сайта at.ua.

❙
❙

Політичні словотвори

РИМА ТИЖНЯ

Птахи повернулися
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ця хвиля, мов цунамі, підплива, 
Весь центр столиці страйком роздира.
Та десь поділася поліція нова. 
І вмить з’явилася міліція стара. 
Ми геть від цього йшли всі ці роки! 
Ми ж ніби прийняли якісь закони! 
Та марно все, бо знов свистять кийки 
І б’ють людей з ноги безликі клони. 
Отож борні ти присвяти себе, 
І в тій борні не дай собі спочинку, 
Бо знову Беркут той тебе довбе, 
Неначе Прометея, — у печінку!

■

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,776 грн 

1 € = 30,068 грн

1 рос. руб. = 0,384 грн

Хвилі, не 
хвилюйтеся
У Херсонській області чекають на наплив туристів
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«Головне зараз —дотримуватися протиепідемічних норм і м’яко виходити з 
карантинних обмежень. Якщо цього не робити, можемо запускати вже певні 
області в карантин, у тому числі й жорсткий карантин». Віктор Ляшко

головний санітарний лікар України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів 
становитимуть золотовалютні резерви України до кін-
ця року, спрогнозував голова НБУ Яків Смолій.

Більше  27 млрд доларів
допомоги Україні на 

2020 рік у сфері безпеки та оборони затвердив 
американський Конгрес за рекомендаціями Пен-
тагону, поінформували в пресслужбі Міноборони. 

євро
виділив ЄС на 

розвиток переміщеного Донецького націо-
нального технічного університету, повідомили 
у пресслужбі представництва ЄС в Україні. 

адмінпротоколів
було складено в Україні за час дії каран-
тину, розповіли в пресслужбі Нацполіції.

року
в ЗСУ знання 

англійської мови стане обов’язковим 
для офіцерів,  заявив головнокоман-
дувач ЗСУ Руслан Хомчак.

250 млн 12,5 тис. Із 2025809 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

COVID-19

Корона-антирекорди
У трьох областях найбільша кількість 
хворих за добу

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби 
збройні формування 
Російської Федерації, 
їхні посіпаки та найман-
ці 23 рази порушили ре-
жим припинення вог-
ню та обстріляли наші 
позиції із заборонених 
Мінськими домовленос-
тями 122-мiлiметрових 
артилерійських систем, 
мінометів калібру 120 
мм i 82 мм, озброєння 
БМП, гранатометів різ-
них систем, великокалі-
берних кулеметів, снай-
перської і стрілецької 
зброї. 
 На луганському на-
прямку в районі від-
повідальності опера-
тивно-тактичного уг-
руповання «Північ» 
поблизу Новозванівки 
ворог обстрілював по-
зиції Об’єднаних сил, 
використовуючи арти-
лерійські системи 122-
го калібру. Свою арти-
лерію окупанти розміс-
тили на західній околи-

ці Алмазного, неподалік 
будинків цивільних 
мешканців. 
 Біля Луганського 
російські окупанти по-
рушили режим припи-
нення вогню, застосу-
вавши автоматичні стан-
кові гранатомети, вели-
кокаліберні кулемети та 
стрілецьку зброю.
 Захисників Кримсь-
кого агресор обстріляв 
із мінометів калібру 120 
мм, а неподалік Шумів 
використав стрілецьку 
зброю. Біля Новоолек-
сандрівки противник 
задіяв 82-мiлiметровi мі-
номети, а поруч з Оріхо-
вим — автоматичні стан-
кові гранатомети, вели-
кокаліберні кулемети та 
стрілецьку зброю.
 На донецькому на-
прямку в районі відпові-
дальності оперативно-
тактичного угрупован-
ня «Схід» по оборонцях 
Авдіївки збройні фор-
мування РФ та їхні най-
манці вели вогонь iз гра-
натометів різних сис-

тем, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької 
зброї.
 Ворог також обстрі-
ляв околиці Авдіївки з 
боку Яковлівки. Пора-
нено мирну мешканку. 
 За даними «УМ», 
граната ВОГ-25 вибух-
нула у дворі родини Бар-
мінових. Чоловік Юрій 
Олександрович почув 
звуки розривів і виско-
чив забрати дружину, 
яка в цей час була на го-
роді біля дому. Він знай-
шов її на землі з явними 
ознаками поранення 
спини. Чоловік викли-
кав «швидку», сам як 
міг надав першу медич-
ну допомогу дружині. 
Жінку було доставлено 
до реанімаційного відді-
лення Авдіївськой цен-
тральної лікарні, де лі-
карі поставили діагноз 
«мінно-вибухова трав-
ма, сліпе осколкове по-
ранення поперечного 
відділу правого боку». 
Під час операції уламок 
iз тіла дістати не вдало-

ся. Стан жертви росій-
ських окупантів зали-
шається важким. 
 Захисників Мар’їн-
ки ворог обстріляв iз 
великокаліберних ку-
леметів i снайперської 
зброї.
 Поблизу Пищеви-
ка, Луганського, Ново-
троїцького, Пісків i Не-
вельського загарбник за-
стосував міномети 82-го 
калібру, станкові проти-
танкові гранатомети, ве-
ликокаліберні кулеме-
ти та стрілецьку зброю. 
Оборонців Попасної об-
стріляв ворожий снай-
пер.
 Унаслідок ворожих 
обстрілів троє наших за-
хисників поранено. 
 На жаль, унаслідок 
ворожого обстрілу от-
римав травми, не суміс-
ні з життям, старший 
матрос морської піхо-
ти Струк Ілля Мико-
лайович, уродженець 
села Льотниче Володи-
мир-Волинського райо-
ну, йому було лише 25 
років.
 Незважаючи на за-
деклароване зниження 
ступеня бойової готов-
ності російсько-оку-
паційних військ, про-
тивник продовжує на-
рощувати сили та засо-
би. ■

Лiна КУШНІР

 Верховна Рада у четвер не 
підтримала доопрацьовану Про-
граму діяльності уряду, «чор-
новий варіант» якої прем’єр-
міністр Денис Шмигаль пред-
ставив на засіданні Кабмiну 
ранiше. І хоча оновлена програ-
ма складалася вже з 85 сторінок 
замість попередніх десяти, пар-
ламентаріїв це не переконало. 
 Проєкт відповідної поста-
нови підтримали лише 207 де-
путатів із необхідних 226. Го-
лоси підтримки належали пе-
реважно нардепам від «Слуги 
народу», депутатської групи 
«Довіра» та кільком позафрак-
ційним. Не голосували за Про-
граму «Європейська Солідар-
ність», «Голос», «Батьківщи-
на», «ОПЗЖ». Ухвала доку-
мента передбачала імунітет для 
уряду Дениса Шмигаля на рік, 
проте депутати відмовилися 
його надати. Здебільшого через 
те, що мають багато претензій 
до окремих міністрів. Напере-
додні, нагадаємо, Комітет iз пи-
тань правоохоронної діяльності 
передав на розгляд до Верхов-
ної Ради постанову про відстав-
ку міністра внутрішніх справ 
Арсена Авакова, повідомила в 
середу, 17 червня, пресслужба 
партії «Голос». Саме ця партія 
ініціювала збір підписів (їх на-
збиралося 56) за відставку гла-
ви МВС. 
 Після голосування в пар-
ламенті очільник уряду Денис 
Шмигаль сказав, що не здиво-
ваний таким рішенням і навіть 

очікував чогось такого. Він по-
дякував тим 207 депутатам, які 
підтримали Програму, і наголо-
сив, що «уряд працюватиме за 
цим документом незалежно від 
його прийняття чи не прийнят-
тя», бо «це стратегічний план 
діяльності уряду на наступні 
чотири роки, який напрацьова-
ний спільно з комітетами ВР». 
Він пояснив провал голосуван-
ня тим, що «в деяких депутатів 
несприйняття того, що окремі 
міністри могли отримати імуні-
тет на цей кризовий період». 
«Це політичне питання. Хтось 
не довіряє уряду, хтось окремо-

му міністру. У депутатів є побо-
ювання: раптом доведеться змі-
нити якогось міністра, а це не-
можливо», — зазначив Денис 
Шмигаль і додав, що підстав 
для відставки всього уряду не 
бачить. 
 Водночас парламент не від-
пустив фронтмена партії «Го-
лос» Святослава Вакарчука, 
який тиждень тому оголосив 
про своє бажання скласти пов-
новаження. Щоб позбавити де-
путата мандата, не вистачило 
голосів: лише 175 колег Вакар-
чука зголосилися надати Слав-
кові «вільну грамоту». ■

НА ФРОНТІ

Мінно-вибухова травма
Граната ВОГ-25 розірвалася у дворі

■

 ПАРЛАМЕНТ

Обраний — працюй 
Рада не підтримала програму діяльності 
уряду та не відпустила Вакарчука

■

Результати голосування за програму.❙

Світлана МИЧКО

 На Тернопільщині погір-
шилася епідеміологічна си-
туація та значно зросла кіль-
кість хворих на COVID-19. Як 
повідомив на засіданні опера-
тивного штабу боротьбі з коро-
навірусом лікар-епідеміолог 
Володимир Паничев, показ-
ник інцидентності (середня 
кількість випадків COVID-19 
за останні сiм днів на 100 ти-
сяч населення, яка в разі бла-
гополучної ситуації має ста-
новити менше 12 осіб на 100 
тисяч населення) на сьогодні 
становить в області 18,9. За-
реєстрований також новий ле-
тальний випадок.
 Має тенденцію до зрос-
тання і показник інцидент-
ності по обласному центру. 
У зв’язку з цим, за рішенням 
згаданого штабу, в Тернополі 
від учора посилено контроль 
за дотриманням усіх проти-
епідемічних заходів у закла-
дах харчування і торгівлі, на 
ринках, у торговельно-розва-
жальних центрах i в міському 
громадському транспорті.
 Зокрема, за інформацією 

пресслужби Тернопільської 
міськради, на всіх вищевка-
заних об’єктах здійснювати-
муть щоденні перевірки спе-
ціально створенi мобільнi 
групи у складі працівників 
Держпродспоживслужби, 
міського відділу поліції, уп-
равління патрульної поліції 
та муніципальної інспекції. 
До слова, під час перевірки, 
здійсненої у минулі вихід-
ні співробітниками місько-
го відділу поліції, найбіль-
ше порушень карантинних 
вимог було зафіксовано у за-
кладах громадського харчу-
вання та «маршрутках» при-
ватних перевізників, тому ці 
дві сфери мають контролю-
вати особливо. З метою вияв-
лення порушень карантин-
ного режиму та оперативного 
реагування на них відповід-
ними службами міською вла-
дою Тернополя також створе-
но онлайн-форму, за допомо-
гою якої будь-хто може навіть 
анонімно повідомляти про по-
рушення. ■

Продовження теми 
стор. —14

Він повертається
У Тернополі можна анонiмно повідомляти 
про порушення карантину

Катерина БАЧИНСЬКА

 Урядовці продовжили ка-
рантин до 31 липня. Носіння 
масок у приміщеннях i гро-
мадському транспортi зали-
шаються обов’язковими. А 
ще обмежать кількість паса-
жирів у громадському транс-
порті та змінять графіки ро-
боти на державних підпри-
ємствах. «Ми маємо розтяг-
нути години пік, адже велике 
скупчення людей є великою 
небезпекою для заражень. 
Тому в постанові ми вводимо 
нові норми щодо зміни графі-
ку роботи на підприємствах. 
Також звертаюся до очіль-
ників міст: зробіть так, щоб 
у громадському транспорті 
не було тисняви та великої 
кількості людей. За необхід-
ності потрібно пустити біль-
шу кількість транспорту», 
— зазначив під час засідання 
прем’єр Денис Шмигаль. 
 Продовжити обмежен-
ня вирішили через недотри-
мання українцями каран-
тинних вимог. У МОЗ зафік-
сували два нові антирекорди 
— за кількiстю захворювань, 

і за кількiстю людей, які по-
мерли за одну добу. «Захворі-
ло 758 осіб, iз них 43 дитини 
та 50 медпрацівників. Було 
госпіталізовано 175 осіб і за-
фіксовано 31 летальний випа-
док», — заявив очільник МОЗ 
Максим Степанов. 
 Якщо кількість заражень 
зростатиме й надалі, каран-
тинні обмеження почнуть по-
силювати, заявили на засі-
данні уряду. Проте це мають 
вирішувати на місцевому рів-
ні. Найбільша кількість хво-
рих за попередню добу в Хар-
ківській, Волинській та Жи-
томирській областях. Поси-
лили карантинні обмеження 
в Тернопільській та Івано-
Франківській областях. У 
столиці  створили мобільні 
бригади, які перевіряють до-
тримання вимог у громадсь-
ких закладах. 
 Із п’ятниці в київській 
підземці поліція та праців-
ники метрополітену в поси-
леному режимі перевіряти-
муть громадян на дотриман-
ня маскового режиму, адже 
за останні сiм днів фіксують 
усе більше порушень. ■
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Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, у 
місті Корсунь-Шев-
ченківський, місцеві 
патріоти й активіс-
ти таки добилися 
того, що ім’я Героя 
російсько-українсь-
кої війни — їхнього 
земляка Сергія Бі-
лоушенка — увіч-
нено в назві однієї з 
міських вулиць. Бо-
ротьба тривала кіль-
ка років. Як розпові-
дають місцеві ак-
тивісти, свого часу 
ця вулиця, ще до де-
комунізації, носила 
ім’я Котовського. 
Потім її переймену-
вали на імені Сергія 
Білоушенка, жителя 
Корсуня, який заги-
нув 21-рiчним у боях 
під Торезом 27 лип-
ня 2014-го. Пізніше 
вулиця стала Воло-
димирською, бо пе-
реіменування іме-
нем Героя було виз-
нане технічною по-
милкою. 
 За назву вулиці 
на честь Героя ак-
тивні корсунчани 
боролися на акціях 
протесту, на сесіях 
міської ради і навіть 
у судах. І добилися 

того, що вона носить 
його ім’я. Аж днями 
в цій резонансній 
справі стався неочі-
куваний новий по-
ворот. 
 Як розповідає 
«УМ» голова спіл-
ки «Ветеранів АТО 
Корсунщини» Іван 
Журавльов, голо-
ва правління ЖБК 
«Елітний» подала 
сфальшований про-
токол загальних 
зборів iз проханням 
уточнити, що їхній 
будинок якимось 
чином «опинився» 
не на вулиці Сергія 
Білоушенка, а на ву-
лиці Миру. 
 «Представники 
виконкому не зва-
жали ні на які дово-
ди про порушення з 
боку і голови ЖБК, і 
працівників міської 
ради при винесен-
ні цього питання на 
виконком, не дослу-
хались до бажання 
жителів підтверди-
ти, що загальні збо-
ри не проводили. Не 
було висновку архі-
тектури. Не було за-
слухано застережен-
ня БТІ. Всі аргумен-
ти про те, що це пи-
тання не можна 

розглядати в такому 
вигляді, були відхи-
лені», — розповiдає 
Іван Журавльов.
 Він наголошує: 
дуже вражений, що 
люди, які деклару-
ють себе як патріо-
ти Корсунь-Шевчен-
ківського, зокрема й 
посадовці, ухвалю-
ють рішення на до-
году людині, яка до-
кладає всіх зусиль 
для того, щоб зни-
щити пам’ять про 
загиблих захисни-
ків України в місті.
 «А коли наш 
міський голова 
Олександр Гайдай 
підписав рішення 
виконкому — «Роз-
вернути ЖБК «Еліт-
ний» спиною до ву-
лиці С. Білоушенка», 
то дно було прорва-
но, а маски зірвані», 
— не приховує емо-
цій голова місце-
вої спілки ветеранів 
АТО. Він говорить, 
що виконком Кор-
сунь-Шевченківсь-
кої міськради своїм 
рішенням про уточ-
нення адреси прини-
зив символи героїз-
му українського на-
роду в боротьбі за не-
залежність. 

 «Усі мешканці 
нашого міста та на-
віть України пильно 
відслідковують си-
туацію, пов’язану з 
вулицею Сергія Бі-
лоушенка, молодого 
героя, який загинув 
у ході російсько-ук-
раїнської війни, за-
хищаючи наше мир-
не життя, зокрема і 
членів виконкому, 
від зовнішнього во-
рога», — зазначає 
Іван Журавльов.
 І уточнює, мо-
вляв, від внутрішніх 
ворогів корсунсь-
кі ветерани АТО в 
судах захистили 
честь свого побра-
тима, але те, що зро-
били члени викон-
кому, — це цинічна 
демонстрація зне-
ваги до пам’яті за-
гиблого героя. Звіс-
но, що таке рішення 
виконкому обури-
ло корсунських ак-
тивістів, і вони ра-
зом iз волонтерами 
прийшли гуртом на 
сесію Корсунської 

міської ради, яка 
відбулася 16 червня 
і на якій було пода-
но проєкт про скасу-
вання цього рішен-
ня виконкому. 
 «Це була пере-
вірка на чесність 
та порядність депу-
татів Корсунь-Шев-
ченківської міської 
ради 7-го скликан-
ня. Дякуємо депу-
татам, що проголо-
сували за скасуван-
ня», — констатує 
Іван Журавльов. Він 
говорить, що спіл-
ка «Ветеранів АТО 
Корсунщини», мама 
та бабуся Сергія Бі-
лоушенка вислов-
люють щиру вдяч-
ність усім, хто при-
йшов підтримати 
скасування рішен-
ня виконкому на 
сесії міської ради. 
«Спільними зусил-
лями ми можемо 
зробити дуже багато 
для нашого рідного 
міста та його грома-
ди», — підсумовує 
Іван Журавльов. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Військові танкових 
бригад, що служать на 
лінії зіткнення, у вільну 
годину продовжують ос-
воювати нові технології. 
Такі умови для них ство-
рили співробітники нау-
ково-технічної бібліоте-
ки університету, які тіс-
но співпрацюють iз ла-
бораторією дистанційної 
освіти Харківського вій-
ськового танкового інсти-
туту. Останній входить до 
структури Національно-
го технічного університе-
ту «Харківський політех-
нічний інститут» (НТУ 
«ХПІ») і є основним нав-
чальним майданчиком iз 
підготовки танкістів та 
офіцерів для ЗСУ. 
 «На передовій ми від-
крили кілька філіалів, 

куди передали книжки 
зі свого фонду, — повідо-
мила директорка бібліо-
теки Лариса Семененко. 
— Йдеться, в основному, 
про технічну літературу і 
посібники з вивчення бу-
дови та принципів робо-
ти танків Т-64А. Це допо-
магає хлопцям самостій-
но ремонтувати машини в 
разі поломки, набуваючи 
тим самим нового прак-
тичного досвіду». 
 Військові також от-
римали повний доступ 
до електронної бази кни-
госховища університету 
і тепер мають змогу про-
довжувати навчання в 
польових умовах. Вибір у 
них справді великий. За 
даними світового рейтин-
гу бібліотек інститутів 
Transparent Ranking: 
Institutional Repositories 

by Google Scholar, репози-
торій НТУ «ХПІ» увійшов 
до сотні кращих у світі. 
Він посів 85-те місце серед 
усіх представлених інсти-
туційних ресурсів і третє 
— серед українських.
  Усього в престижно-
му відборі брали участь 
2 тис.700 учасників. Рей-
тинг оцінює бібліотечні 
бази за одним критерієм 
— кількістю документів 
ресурсу, які проіндексо-
вані пошуковою системою 

Google Scholar. «Це озна-
чає, що наші вчені роблять 
справжню науку, — каже 
Лариса Семененко. — 
Вони показують справжні 
наукові результати, а ми, 
як бібліотекарі, коректно 
це розміщуємо і демонс-
труємо світовій спільноті. 
Наше завдання — популя-
ризувати досягнення ук-
раїнських науковців че-
рез успіхи Національно-
го технічного університе-
ту «ХПІ». ■

КУРОРТНИЙ СЕЗОН

Хвилі, не 
хвилюйтеся
У Херсонській області чекають 
на наплив туристів
Ірина КИРПА

 Прикордонна з Кримом область — Херсонська — 
однією з перших оголосила про перемогу над коро-
навірусом. Тепер справа за малим — гідно провес-
ти літній туристичний сезон-2020. Нинішнього літа 
Україна резонно робить високу ставку на внутріш-
ній туризм, а Дніпровські плавні, лікувальні рожеві 
озера та кавуновий мед на півдні країни повинні до-
вести співгромадянам усю доцільність фрази «зали-
шайся вдома».
 — Наша головна мета — швидко зорієнтувати-
ся та запропонувати щось дуже цікаве людям, таке, 
що зможе посприяти їхнiм подорожам півднем Ук-
раїни, — розповів керівник управління туризму при 
Херсонській ОДА Микола Шаповал. — Тим більше 
що, за прогнозами експертів, ціни на відпочинок 
біля Чорного моря будуть нижчими, ніж у минуло-
му році. Компенсувати різницю нам вдасться внаслі-
док напливу мандрівників: якщо у 2019 році при-
чорноморські курорти Херсонської області відвіда-
ло близько чотирьох мільйонів туристів, то у 2020-
му очікуємо кількість відпочивальникiв на порядок 
вище.
 Цікаво, що ще в минулому році для іноземних ту-
ристів був розроблений унікальний маршрут, щоб 
здивувати їх яскравими фарбами Херсонщини. Те-
пер по цих стежках мають шанс пройтися усі меш-
канці України та насолодитися не лише морськими 
пейзажами, а й колоритом місцевої кухні.
 — Новий оздоровчий маршрут передбачає прогу-
лянку на водному транспорті по красотах дніпровсь-
ких плавнiв, де вже квітнуть лілії, — розповів влас-
ник бази зеленого туризму Олександр Долинко. — 
Туристи отримають можливість випити «місцевий 
антибіотик» — чай iз цілющими травами, зібрани-
ми на полях Херсонщини, продегустувати кавуно-
вий мед, знаменитий своїми лікувальними власти-
востями, а також вивчити народні ремесла.
 За словами Долинка, триденний активний відпо-
чинок на Херсонщині однаково припав до душі меш-
канцям Львова, Києва, Івано-Франківська, Вінниці 
та інших міст України. Новий туристичний маршрут 
складений так, щоб отримати повноцінну відпустку 
та повернутися до рідного дому з новими силами та 
бажанням працювати на благо батьківщини.
 Уже сьогодні зрозуміло, що все літо як ніколи 
будуть популярні піщані пляжі біля Чорного моря 
в Херсонській та Одеській областях. А це два моря, 
Чорне та Азовське, пляжна зона у понад чотирис-
та кілометрів iз найчистішим білим піском, i понад 
дві тисячі пансіонатів, готових до відкриття. Після 
тримісячної перерви, з 15 червня у штатному режимі 
працюють усі три КПВВ на адміністративному кор-
доні з окупованим Кримом.
 У перший день на окуповану територію України 
були пропущені 54 людини, 12 iз них російські оку-
панти відмовили у пропуску, мотивуючи це відсут-
ністю достатніх підстав. Із Кримського півострова 
українські прикордонники пропустили понад 300 
осіб, усі вони проходитимуть двотижневу самоізо-
ляцію.
 Нагадаємо, що головний санітарний лікар Ук-
раїни, заступник міністра охорони здоров’я Вік-
тор Ляшко заявив, що Одеська, Миколаївська, Хер-
сонська та Запорізька області на даний момент від-
повідають усім протиепідемічним вимогам i відкриті 
для туристів. Чиновник упевнений, що найближчим 
часом відновиться й іноземний туризм: iз 15 червня 
в Українi поновили іноземні авіаперельоти, а з 1 
липня Євросоюз відкриє кордони для третіх країн, 
які дотримуються епідеміологічних норм. Із 27 чер-
вня громадяни України зможуть потрапити в Туніс. 
Умова та ж, що й у Туреччині, — тестування після 
прибуття. У Греції, Грузії, Чорногорії, на Кіпрі вла-
да вирішуватиме питання про відкриття кордонів 
після того, як покращиться епідеміологічна ситуа-
ція в Україні. За попередньою інформацією, дозвіл 
на в’їзд туристам нададуть iз 1 липня. ■

■

район
ліквідує в Україні уряд, 

констатував прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль.

361 температурний 
рекорд 

оновила спека у Києві, повідомляють на сайті Центральної 
геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

— людям
такого віку Мінсоцполі-

тики планує підвищити пенсії, проанонсува-
ла міністр соцполітики Марина Лазебна.

відсотків
здорожчали цигар-

ки в Україні за останній рік, згідно з да-
ними Держстату.

роки
Київ планує повністю пе-

рейти на очищення води без хлору, по-
обіцяв гендиректор ПрАТ «АК «Київводо-
канал» Дмитро Новицький.

140-річний 75+ До 30 За 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Пам’ять про солдата
Корсунські активісти вкотре відстояли назву вулиці 
на честь свого побратима Сергія Білоушенка

■

Солдат Сергiй Бiлоушенко залишився 
назавжди 21-рiчним.
Фото з сайта ukraine-memorial.org.

❙
❙
❙

Треба немало знань, щоб їхали танки швидко.
Фото з сайта armyinform.com.ua.

❙
❙

ЗНАННЯ — СИЛА

Книги для танкових бригад
Наукова бібліотека Харківської 
політехніки відкрила свої філіали на 
передовій

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЧЕРВНЯ 2020 ПОЛІТИКА

Інформаційні смітники 
активізувались
 Можливо, цей шквал пристрастей 
ситуативний. А можливо, все відбу-
вається для того, аби відвернути ува-
гу суспільства від перманентно акту-
альніших сценаріїв. Скажімо, нама-
гання влади посадити за ґрати п’ятого 
президента України Петра Порошен-
ка. Або несподіваного політичного де-
маршу Святослава Вакарчука. 
 Щодо першого, то резонанс пішов 
відлунням по всьому світу.
 Отже, офіс генпрокурора має на-
мір просити арешту Петра Порошен-
ка з альтернативою 10-мільйонної за-
стави у справі щодо призначення за-
ступника керівника Служби зовніш-
ньої розвідки Сергія Семочка.
 Тут і характерні ЗМІ з відповідним 
запахом підключились і почали розга-
няти цю тему. Є такий собі новинний 
каталог Elise Journal, який спеціалі-
зується на публікації гучних та про-
вокативних заголовків у статтях, що 
не мають відношення до реальності. 
А ще його використовують для зливу 
певної інформації, заперечення оче-
видних фактів та перевірки реакції і 
виміру «середньої температури по па-
латі» суспільства. 
 Контактів, iз ким можна було б по-
дискутувати там, звісно, немає. Не-
відомий власник; відсутність ліцен-
зії; немає імен ні редактора, ні жур-
налістів. 
 Загалом, його називають інформа-
ційним смітником України. 
 Отже, Elise Journal повідомив, 
що західні лідери стають байдужи-
ми до українських політиків. Зокре-
ма, Петро Порошенко вже не має по-
передньої підтримки, бо західні ку-
ратори на чолі з Соросом та Байденом 
екстрено покидають українську полі-
тику. І те, що Святослав Вакарчук пі-
шов iз партії і намагається піти з на-
родних депутатів, лише підтверджує 
це. «Сорос, Байден та інші «демокра-
ти» зайняті виборами в США та «Чор-
ним майданом», — ідеться у згадано-
му повідомленні. Мовляв, зараз ніко-
му немає діла до «підозрюваного олі-
гарха Петра Порошенка» і це кинуло 
його в жах. 
 На думку інформресурсу, «ері Пет-
ра Порошенка та псевдопатріотам при-
йшов кінець». Мовляв, Порошенку 
світить пожиттєве ув’язнення. Поб-
ратими Петра Порошенка також от-
римають свої терміни. «Справи Май-
дану відновили і найближчим часом 
буде відмінена амністія, котра забо-
роняє розслідувати злочини «побра-
тимів», — так виглядає ще одне аб-
сурдне твердження Elise Journal. 
 Така зловтіха ні на мить не дає сум-
ніватись у тому, що хто, як не російсь-
кі пропагандисти, уміють так усе пе-

ревертати з ніг на голову. 
 «Пророцтва про долю Чаушеску по-
чали збуватись. Назад дороги вже не-
має».
 Ну якщо лідера країни, котрому 
вдавалось п’ять років так уміло моро-
чити голову російському агресору — 
відвойовувати території, перекривати 
воду окупантам — вистачало політич-
ної волі для рішучих, нехай, можли-
во, на перший погляд, і не популяр-
них рішень... порівнювати з диктато-
ром Чаушеску й хотіти посадити, то до 
чого ми так прийдемо? 
 Цитувати зливні бачки — це пога-
ний тон для класичної журналістики, 
але, зважаючи на те, що світ вхопився 
за цю інформацію і вона кочує конти-
нентами, змушені застерегти, аби за-
вжди тримати ввімкнутим критичне 
мислення. 

Світ за свободу без замовних 
переслідувань 
 Проте реалії абсолютно інші, ніж їх 
демонструють зливні бачки. Колиш-
ній в’язень проросійських терористів, 
учасник проукраїнського руху опору 
в ОРЛО, Герой України Володимир 
Жемчугов у своєму відеозверненні, 
оприлюдненому в мережі «Фейсбук», 
закликав президента Володимира Зе-
ленського припинити політичні реп-
ресії проти п’ятого президента Петра 
Порошенка
 Жемчугов наголосив, що за рік 
«кишенькові» правоохоронні орга-
ни так і не змогли знайти доказів тих 

звинувачень Порошенка, з якими Зе-
ленський прийшов до влади.
 «На свою передвиборчу програму 
ви зі своєю командою вийшли з пре-
тензією та вироком Петру Порошен-
кові про те, що він «обікрав народ, 
армію та бюджет України»... На тих 
виборах я дуже часто бував у регіо-
нах і можу підтвердити, що саме це 
нав’язане телебаченням якесь почуття 
образи за пограбування всього народу 
та ще й під час війни дуже сильно від-
штовхувало виборців від Петра Поро-
шенка», — нагадав Зеленському Жем-
чугов. Він зазначив, що за рік розслі-
дувань проти Порошенка не знайшли 
«ні крадіжок, ні так званого мародерс-
тва».  
 Він застеріг президента Зеленсько-
го від посилення політичних репресій 
проти опозиції, які дедалі більше на-
гадують часи Януковича. «Ми не за-
були, до якої кількості крові призвела 

мовчазна байдужість народу в судовій 
розправі над опозицією в часи Януко-
вича. Озирніться і подивіться, на який 
шлях ви стаєте, пане президент. Про-
шу вас припинити тиск звільненнями 
на прокурорів та слідчих. Припиніть 
підштовхувати до махінацій та мані-
пуляцій правосуддям — за все це дове-
деться відповідати», — застерігає Во-
лодимир Жемчугов.
 Також на противагу проросійсь-
ким фейковим новинам та інформато-
рам виступають міжнародні партнери 
України. Про це у Twitter повідомив 
відомий канадський журналіст і бло-
гер Майкл МакКей.
 Він зазначив, що міжнародним 
партнерам доведеться вводити санк-
ції проти офісу Зеленського, при ць-
ому підтримуючи боротьбу України 
проти російської агресії. 
 «Якщо президент Зеленський аре-
штує експрезидента Порошенка, друзі 
України потраплять у кризу. Нам до-
ведеться знайти спосіб покарати ад-
мінiстрацію Зеленського за вибірко-
ве переслідування, підтримуючи ук-
раїнців у їх постійній боротьбі проти 
російської агресії!» — йдеться у пові-
домленні.

Безголосий політичний хаос
 Як відомо, один із маніпулятив-
них прийомів — змішувати напів-
правду з брехнею. І в даному випад-
ку в згаданому матеріалі фейкоресур-
су є відголоски дійсного стану в ситу-
ації навколо Святослава Вакарчука. 

Почасти такі висновки напрошують-
ся тому, що сам він не дав суспільству 
бодай якоїсь інформації про причини 
різкого відходу від політики. Єдине 
пояснення — на рівні чуток. А вони 
натякають, що каталізатором скла-
дання депутатських повноважень уд-
руге стала відмова Вакарчука підпи-
сатися разом із фракцією «Голос» під 
зверненням про звільнення міністра 
МВС Арсена Авакова. Депутати лі-
дера не зрозуміли, а він не хотів сва-
ритися — тому і вирішив повторити 
досвід «Нашої України» 2008 року, 
коли покинув ВР, будучи депутатом 
фракції НУ. Наразі Вакарчук оголо-
сив про плани щодо великого освіт-
нього проєкту.
 Отже, щодо того, що Сорос, Байден 
та інші «демократи» зайняті вибора-
ми в США та «Чорним майданом». До 
чого тут це? Де вони й де Вакарчук? 
 Нагадаємо, що в свій час Святослав 

Вакарчук навчався політичній пре-
мудрості в Америці у фонді Джорджа 
Сороса. Здавалося б, усе всерйоз і на-
довго, як, власне, і запевняв сам Ва-
карчук. Однак тепер його новий вибір 
узагалі не вкладається у логічну мо-
заїку. Хіба що, якщо дійсно західні 
лідери зосереджені винятково на ви-
рішенні протиріч у власних країнах, 
дещо відвернулись від покровительс-
тва міжнародних політичних проєк-
тів, а тому, ймовірно, і зникла впев-
неність. 

Расова гойдалка світу
 Нагадаємо, світ розгойдує не по-
дитячому. Скажімо, в США 25 трав-
ня афроамериканця Джорджа Флой-
да затримала поліція за підозрою в 
намаганні розрахуватися в магазині 
фальшивими грошима. Один із полі-
цейських повалив затриманого на 
землю і коліном притиснув його шию 
до асфальту. Чоловік упродовж де-
кількох хвилин просив його відпус-
тити і стверджував, що не може ди-
хати.
 Згодом йому викликали «швид-
ку», але Флойд помер у лікарні.
 Після цього в багатьох містах по-
чалися протести і демонстрації. Вони 
не припинилися навіть після звіль-
нення всіх чотирьох поліцейських, 
причетних до затримання й арешту 
того поліцейського, який тиснув на 
горло Флойда.
 У неділю, 14 червня, у США ста-
лося чергове вбивство афроамерикан-
ця офіцером поліції. Після цього двох 
співробітників поліції, які брали 
участь у його затриманні, було звіль-
нено. Також у відставку подав голова 
поліції Атланти.
 Президент Сполучених Штатів 
Америки Дональд Трамп підписав 
указ про реформу поліції, оскіль-
ки США сколихнули протести після 
вбивства поліцейськими афроамери-
канця.
 Так, реформа забороняє застосу-
вання задушливих прийомів при за-
триманні, додаткову підготовку щодо 
застосування поліцейськими сили і 
створення бази даних співробітників, 
які вчинили проступки.
 «Ми повинні зруйнувати стару мо-
дель помилок», — сказав Трамп перед 
підписанням указу.
 Однак світ загалом розхристаний, 
і «УМ» про це вже писала. Не лише 
мають мінятись конфігурації і сві-
тові групи впливів, мусить перефор-
матуватись і усвідомлення всіх пере-
січних мешканців планети щодо того, 
хто, як і яким чином намагається об-
дурити, обійти давніх конкурентів i 
фінансово ще більше зрости завдяки 
довірливості й низькій обізнаності 
сучасників. ■

Вакарчук пішов через Авакова? Чи Сороса?❙

МОРАЛЬ І ВЛАДА

«За все, пане президенте, вiдповiсте»
Міжнародні партнери обіцяють ввести санкції проти 
офісу Зеленського через політичні переслідування

■

Ярина КОРЧИНСЬКА

Спекотний червневий тиждень. Гаряче й у політиці. Градуси доплюсовує змінена 
орієнтація політичних протестів, бо якщо в природі точно відомо де південь, а де 
північ і чого чекати з одного й іншого боків, то в політиці все шкереберть. Наразі 
дивується навіть уже звиклий до протестів обиватель, оскільки зазвичай мітинги 
й пікети ініціюють патріоти, а тут у минулу середу проросійські сили підтримали 
проросійського блогера Шарія. Що не так із Шарієм? На що він скаржиться долі? 
Версії є, однак найімовірніше — активація сутичок. Він цього й не приховував. 
Поплічники проросійського блогера вимагали під офісом президента захисту від 
нападів. Водночас сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і за-
кликав вийти на мітинги через нібито тиск iз боку поліції та активістів. У своєму 
відеозверненні він зауважив, що з собою можна приносити щось для самоза-
хисту». 
У той же день націоналістичні сили — представники «Демократичної сокири» та 
Нацкорпусу — обіцяли «вилікувати шаріївців». І прийшли з цілющими наборами 
яєць та іншого пікетувального «зілля». 
Поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу між протестувальниками 
і поліцейськими виникала штовханина. Націоналісти здійснили спробу прориву 
до «шаріївців», але поліція не допустила цього, застосувавши силу та сльозогін-
ний газ. За попередніми даними, було затримано чотирьох осіб.

Жемчугов наголосив, що за рік «кишенькові» правоохоронні органи 
так і не змогли знайти доказів тих звинувачень Порошенка, з якими 
Зеленський прийшов до влади.
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Стратегічні підприємства 
інспектують... іноземні 
конкуренти
 Та герой Ільфа і Петрова — 
це дрібний шахрай у порівнян-
ні з сучасними його послідов-
никами, які під туманом іно-
земних термінів на кшталт 
«тріаж», «форензік», «стан-
дарти OECD», «кроссектораль-
ність» намагаються вкрасти в 
держави та її народу всю ви-
сокотехнологічну цивільну та 
оборонну  промисловість.  
 До панування «дводомних» 
ми, мов заворожені, наближа-
лися майже три десятиліття, 
здійснюючи то два кроки впе-
ред, то один назад. І ось стої-
мо над прірвою повної втра-
ти суверенітету країни: стра-
тегічними галузями машино-
будування керують саме особи 
з подвійним громадянством із 
відповідною командою. І, ко-
ристуючись доступом до де-
ржавних активів, безсором-
но прагнуть їх монетизувати 
та вивести за основним місцем 
прописки. Інакше розцінити 
лобіювання хитро виписаної в 
новому законопроєкті «цільо-
вої моделі корпоративного уп-
равління» вкупі з посилени-
ми атаками концерну «Укро-
боронпром» на підприємства, 
що мають стратегічне значен-
ня для економіки та безпеки 
держави (ДП НВКГ «Зоря» 
— «Машпроект», ДАХК «Ар-
тем», ДП «Антонов» та інші) 
складно. Сьогодні ми спос-
терігаємо безкінечні перевір-
ки, зміни керівників страте-
гічних підприємств, звинува-
чення їх у корупційних обо-
рудках і в конфлікті інтересів 
— будь-що, аби розставити на 
ключові посади «своїх» лю-
дей. І якщо корупція — зло-
чин кримінальний і запобігти 
їй можна в рамках внутрішніх 
законів країни, то виведення 
державних активів за кордон 
— злочин політичний, небез-
печніший.
 За п’ять місяців нинішньо-
го року дохід провідного авіа-
будівного підприємства «Ан-
тонов» досяг понад 3,5 млрд 
гривень, що значно перевер-
шує показник попередніх пе-
ріодів. Попри успішний роз-
виток, напередодні розгляду 
дивного трансформаційного 
проєкту тут терміново виса-
дили десант перевіряючих від 
ДК «Укроборонпром» та філії 
зарубіжної консалтингової 
компанії з 28 осіб, який на дві 
третини складається з фахів-
ців... зарубіжної аудиторської 
компанії! Відбувається непри-
пустиме: відкритий доступ до 
стратегічного підприємства 
надано іноземцям, пов’язаним 
з його прямим конкурентом! 
Що це, як не здача національ-
них інтересів?
 Відтоді, як в управління 
Укроборонпрому передали по-
над 100 підприємств цивіль-
ної та оборонної промисловості 
України, тут відбулося катас-
трофічне падіння зайнятості: 
число робочих місць скороти-

лося на 41% в цілому, а по ок-
ремих галузях і значно біль-
ше. І це сталося не через при-
ріст продуктивності праці, а 
через заморозку виробництва 
«згори». Однак і цього вели-
ким комбінаторам реформ із 
декількома паспортами вия-
вилося замало. Під радісні ре-
ляції про нову модель управ-
ління концерн, керуючись 
рекомендаціями, розробле-
ними «за технічної підтрим-
ки Міністерства закордонних 
справ Великої Британії», про-
суває фактично безконтроль-
ну приватизацію і відторгнен-
ня активів і землі стратегіч-
них підприємств.

Ефект всевладдя
 Не треба бути глибоким 
аналітиком, щоб помітити 
прагнення Укроборонпрому 
перебрати на себе управлінсь-
кі функції Кабінету Міністрів. 
Носії корпоративної реформи 
в логіку перетворень заклада-
ють не перспективне бачення 
розвитку економіки країни і 
збільшення обсягів виробниц-
тва чи продуктивності праці, 
не сприяння підприємствам у 
виході на світові ринки збуту, 
а так звані «критерії для пе-
ребування підприємств у де-
ржавній власності». Роль суд-
ді, що вирішуватиме, які під-
приємства слід приватизува-
ти, вони при цьому залишають 
собі, безперестанку «аргумен-
туючи» спірною в даному ви-
падку тезою, що державні під-
приємства менш ефективні, 
ніж приватні.  
 Власне, проглядаються тут 
досить конкретні плани. Спо-
чатку — корпоратизація під-
приємств, волюнтаристське 
заведення до їх керівництва 
потрібних керованих людей, 
а до наглядових рад — «не-
залежних осіб» з тих самих 
юрисдикцій, звідки і самі «ре-
форматори», потім — ліквіда-
ція «надлишкового» майна та 
персоналу, об’єктів соціально-
го значення під приводом пе-
реїзду компаній за межі міст 

(забудовники вже давно пог-
лядають на ДАХК «Артем», 
ДП «Антонов» та інші столич-
ні підприємства як коти на 
сметану). Потім позбавлення 
активів через навмисне банк-
рутство спільних підприємств, 
де вкладом з української сто-
рони, скоріш за все, буде нако-
пичена інтелектуальна влас-
ність і нові наукові та техно-
логічні напрацювання. Якщо 
ж нагляд від нашої держави 
залишиться за Укроборонп-
ромом, нескладно оцінити ри-
зик, якому піддається поки що 
жива національна високотех-

нологічна промисловість.
 Аби уникнути розставле-
ної Укроборонпромом вкупі 
з окремими високопосадови-
ми чиновниками пастки, не-
обхідно негайно кардинально 
змінити систему управління 
промисловістю. Маємо забез-
печити відновлення економіч-
ної стабільності підприємств 
з одночасним виведенням їх 
на траєкторію випереджаючо-
го зростання. Для цього пот-
рібен інтенсивний перехід до 
формування державної про-
мислової політики, стратегіч-
ного планування (не на рік чи 
два, а мінімум на десять), на-
ціленість на державно-приват-
не партнерство в максимально 
захищених формах співробіт-
ництва, найсуворіше підпо-
рядковане інтересам безпеки 
держави і національної еконо-
міки.
 Неодноразово звучала дум-
ка промисловців про невід-
кладність утворення відповід-

ного центрального органу ви-
конавчої влади і передачу під-
приємств в його управління. 
Адже за законодавством і ука-
зом президента України, воно 
вже мало б працювати саме в 
такій організаційно-управ-
лінській парадигмі. І перші 
кроки у вирішенні цього пи-
тання нарешті намітилися. 
Наразі створений комітет із 
відбору кандидатури на по-
саду віцепрем’єр-міністра—
міністра розвитку стратегіч-
них технологій і інновацій. 
Однак процедура відбору за-
тягується, а серед претенден-
тів знову бачимо осіб віддале-
но дотичних до розуміння нау-
коємної промисловості ще й з 

ідеологією, виплеканою в Ук-
роборонпромі.
 Чи є сумніви, що промисло-
вості необхідні професіонали, 
виховані вищими технічни-
ми школами, які є кваліфіко-
ваними управлінцями у сфері 
високотехнологічного вироб-
ництва? Інакше змінимо шило 
на мило: отримаємо перевдяг-
нений Укроборонпром, куди 
замість «дводомних» керівни-
ків увіпхнуть горе-реформа-
торів із прошарку грантоїдів 
зарубіжних фондів. Бо стра-
тегічні архітектори, дириген-
ти змін, відповідальні лідери, 
професійні трансформатори на 
високих зарплатах, що займа-
ються інформаційним циганс-
твом, хайпом та пустим базі-
канням, сьогодні невпинно 
множаться, а кількість пра-
цівників у промисловості, де 
створюється реальний ВВП 
України, рік у рік скорочуєть-
ся. Уряд тим часом слово в сло-
во повторює забаганки Укробо-

ронпрому. У проєкті Програми 
діяльності Кабінету Міністрів 
України, що виноситься на 
розгляд Верховної Ради, серед 
океану зворушливих слів про 
підтримку національного ви-
робника розкидані міни тієї ж 
корпоративної реформи за за-
рубіжними рекомендаціями 
на користь зарубіжних конку-
рентів. 

Хоч тушкою, хоч опудалом...
 Якщо йдеться, наприклад, 
про адаптацію до технічних 
стандартів, ми розуміємо: в 
першу чергу акцентується 
підвищення надійності конс-
трукції. То невже ж не має-
мо власного розуму та напра-
цьованого досвіду, ще й за-
кріпленого законодавством, 
аби не спиратися на сумнівні 
чужі вказівки в стандартах уп-
равління? Незважаючи на не-
припустимо від’ємний ефект 
діяльності Укроборонпро-
му, варіант його ліквідації чи 
хоча б скорочення його впли-
ву уряд навіть не розглядає. 
Лишень  планує  реформува-
ти «шляхом створення акціо-
нерної холдингової компанії 
з корпоративною моделлю уп-
равління», щоб концерн зміг 
пробратися хоч тушкою, хоч 
опудалом до державних про-
мислових активів. Для цього 
і пропонуються чисельні змі-
ни до нормативно-правових 
актів, нова редакція Закону 
України «Про особливості уп-
равління об’єктами держав-
ної власності в оборонно-про-
мисловому комплексі» та за-
конопроєкт про корпоратиза-
цію державних підприємств 
ОПК. Згадується вислів зна-
менитого німецького держав-
ного діяча Отто фон Бісмар-
ка: «З поганими законами і 
хорошими чиновниками ціл-
ком можна правити країною. 
Але якщо чиновники погані, 
не допоможуть і найкращі за-
кони...»
 Часу вже немає на розкач-
ку та експерименти з непро-
фесіоналами. Кожен день із 
ними біля стерна віддаляє нас 
від шансу зупинити руйнуван-
ня державної економіки. ■

ТОЧКА ЗОРУ

Чиї інтереси боронить 
Укроборонпром?
Чому потрібен центральний орган виконавчої влади, 
що формуватиме державну промислову політику

■

Хитро виписана в новому законопроєкті «цільова 
модель корпоративного управління» вкупі з 
посиленими атаками концерну «Укроборонпром» 
на  ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект», ДАХК 
«Артем», ДП «Антонов» та інші підприємства, що 
мають стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави, підводить до невеселих висновків.

За даними Профспілки авіабудівників України.❙

«Кріпіться. Закордон нам допоможе!». Талановито зіграна сцена у фільмі, 
над якою щиро смієшся, в контексті нинішніх реалій спонукає заплакати.

❙
❙

Любов БУКРЄЄВА,авіаконструктор, ексзаступник генерального директора 
Київського авіаційного заводу «Авіант»

Укроборонпром презентував розроблений міжнародними експер-
тами проєкт цільової моделі корпоративного управління компанією 
під час та після трансформації. За словами гендиректора концерну 
Айвараса Абромавічуса, ключовим для реформи Укроборонпрому є 
ухвалення закону про корпоратизацію державних підприємств ОПК 
(Оборонно-промисловий комплекс). Наразі цей законопроєкт прохо-
дить останні стадії погодження в Кабміні. Та коли читаєш підготовчі 
трактати новоспечених реформаторів України, одразу пригадується 
класичне: «Кріпіться. Закордон нам допоможе!Зупинка за громадсь-
кою думкою!» — зі знаменитого роману «Дванадцять стільців» Ільфа 
і Петрова. Бо складається враження, що це новітні «турецькопіддані», 
запрошені в українську владу, вкотре намагаються винайти спосіб 
відносно чесного відбирання грошей у населення.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

5.40 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 

4.25 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.10 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.20 Х/ф «Форма води»
22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 Драма «Ігри розуму»

02.40 Мелодрама «З іншого 

боку ліжка»

ІНТЕР

03.25, 3.35 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.05 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Трьох 

потрібно прибрати»

13.35 Х/ф «Сліди апостолів»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Х/ф «Секретний 

фарватер»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.30, 2.00 Т/с «Здрастуй, 

сестра»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Вар’яти

08.10 Improv Live Show

10.00 Х/ф «Двохсотрічна 

людина»

12.20 Х/ф «Космос між нами»

14.40 Х/ф «Земля 

майбутнього: світ за 

межею»

17.00 Х/ф «Погоня»

19.00 Таємний агент

20.10 Х/ф «З міркувань 

совісті»

22.50 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

01.00 Т/с «Загублені»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.55, 13.20, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»

12.45, 15.45 Факти. День

17.00 Х/ф «Водій для копа»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.05, 21.20 Х/ф «Орлиний 

зір»

22.35 Свобода слова

23.55 Х/ф «Снайпер-2»

01.40 Х/ф «Снайпер-3»

5-й канал

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, 0.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 
Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойові кораблі»
08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»
09.35 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»
10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 
світі»

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Ганною Мірошниченко

13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Т/с «Селище янголів»

17.10 Д/с «Дірк Джентлі»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення війни»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Вінні Пух»

06.10, 16.50, 20.50, 3.25 

«Випадковий свідок»

07.15 Х/ф «А зорі тут тихі...»

10.45 Т/с «Досьє «Майорка»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.55 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.20 «Таємниці кримінального 

світу»

15.40 «Втеча. Реальні історії»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Морський патруль»

00.25 Х/ф «Страховик»

02.30, 3.45 «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 Енеїда. Віктор Павлік 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі» 

08.15 М//ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.20 Всі на море! Каліфорнія 

11.05 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.05 Дивовижні сади. 

Монастирський ліс. 

Франція

12.30 Х/ф «Донька Робін 

Гуда. Принцеса воїнів»

14.30 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла

15.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. 

Найрозумніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський слон 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.20 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Банкір-невдаха»

23.50 Сучасна музика на 

UA.Культура. Cape Cod

00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. Blooms Corda

00.10 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. 

Райдуга

00.45 Букоголіки. Місце 

української літератури на 

світовій карті 

01.15 Сильна доля. БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ 

02.05 Сильна доля. Катя Chilly 

Group 432 Гц 

03.00 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

06.05, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.30 «Хата на тата»

12.30, 15.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зникла 

наречена»

00.50 Х/ф «Знайомство з 

батьками»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00, 19.15 Т/с «Опер за 

викликом-3»

09.55 «Помста природи»

10.15 «Загублений світ»

14.25 Х/ф «Сталевий 

світанок»

16.20 Х/ф «Американець»

20.05 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

21.50 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

23.30 Х/ф «Хижак»

01.20 Х/ф «Точка відриву»

02.45 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 23.45 Yellow

06.10 «Баварія» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

08.00 «Інтер» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

10.00, 19.15 «Великий футбол»

11.40 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

13.25, 21.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.55 «Сосьєдад» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

18.20 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

20.50 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Вільярреал» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.50 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

03.40 Топ-матч

03.55 «Лейпциг» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.35, 5.05 Журнал Ліги 

Чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 Фінали Ліги Чемпіонів» 

(2006 р. /1998 р.)

07.30 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Італія — Ірландія. УЄФА 

Євро-2012

15.05 Хорватія — Іспанія. УЄФА 

Євро-2012

17.00 Великий футбол

19.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

20.25 LIVE. «Лечче» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

21.15 Yellow

22.25, 5.35 Топ-матч

22.40 LIVE. «Болонья» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

00.40 «Великий футбол»

02.20 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

03.15 «Сосьєдад» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 16.55 Під іншим кутом

11.30, 17.55 Світ дикої природи

12.30 Особливий загін

13.25 Містична Україна

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Ілюзії сучасності

20.50 Заборонена історія

22.35 Народжені мусонами

02.50 Таємниці кримінальноо 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/ф «Земля до початку 

часів 12: день літунів»

09.35 М/ф «Барбі з Лебединого 

озера»

11.10, 1.50 Х/ф «Дихай 

заради нас»

13.20 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.15 Х/ф «Якщо тільки»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Дев’ятки»

03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Міст у Терабітію»

11.55 Х/ф «Жива вода»

13.05 Х/ф «Схід темряви»

14.50 Т/с «ТУТ»

19.50 Х/ф «Зелена миля»

23.00 Панянка-селянка

01.45 Щоденники Темного

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30, 20.30, 22.45 «Дикі 

тварини»

17.30, 18.55 «Світ дикої 

природи»

19.20 «Тваринна зброя»

21.40 Святі та грішні

00.00, 4.00 Бюджетники

04.25 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 

4.20 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.10 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.40 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.40 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

22.30, 2.20 Комедія «Інша жінка»

00.30 Жахи «Багряний пік»

ІНТЕР

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»

18.00, 2.10 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.55 Х/ф «Секретний 
фарватер»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30, 4.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Мій кращий 

ворог»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»

13.10, 19.00 Шахраї в мережах

20.50 Х/ф «Танго і Кеш»

22.50 Х/ф «Кобра»

00.20 Т/с «Загублені»

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.45 Х/ф «Снайпер-2»

12.30, 13.20 Х/ф «Снайпер-3»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Х/ф «Снайпер-4: 

перезавантаження»

17.00 Х/ф «Снайпер-7: 

ідеальне вбивство»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

01.15 Х/ф «Ганнібал»

03.20 Т/с «Поганий хороший 

коп»

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

09.35 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 

світі»

12.30 Є сенс

13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Т/с «Селище янголів»

17.10 Д/с «Дірк Джентлі»
18.10 Д/с «Повітряні воїни»
19.15 Д/с «Нижче тільки пекло»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
22.00, 23.00 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення війни»
00.10 Т/с «Любов/ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Повернення 

блудного папуги»

07.35 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Мій бойовий 
розрахунок»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.10 «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 Енеїда. Істан Розумний 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі»

08.15 М//ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Соляний принц»
14.30 Мій світ. Концертна 

програма Павла Табакова

15.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. 

Найрозумніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський слон 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.20 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Щаслива леді»
00.15 Час поезії з Василем 

Герасимюком. Найкраще. 

Павло Тичина

00.45 Букоголіки. Літературна 

освіта 

01.15 Сильна доля. Катя Chilly 

Group 432 Гц 

03.30 Спільно 

04.25 Енеїда. Кіно про кіно 

05.20 Новини

05.50 Погода 

 

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.30 «Хата на тата»

12.35, 15.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зникла 

наречена»

00.50 Х/ф «Знайомство з 
Факерами»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Геліос»
09.10 «Помста природи»

09.30, 17.20 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «Гра на 
виживання»

15.10 Х/ф «Джейсон Борн»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

02.05 «Облом.UA.»

04.05 1/2 КУ із футболу 

«Минай» — «Динамо»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 20.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Лечче» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35, 17.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.05, 3.40 Топ-матч

12.10 «Великий футбол»

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

16.00 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.15 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.25 LIVE. «Верона» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

21.15 Yellow

22.55 LIVE. «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

01.50 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.55 «Леванте» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «#залишайсязФутболом

07.00 Журнал Ліги Чемпіонів

07.30 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Швеція — Франція. УЄФА 

Євро-2012

15.10 Англія — Україна. УЄФА 

Євро-2012

17.05 «Великий футбол»

18.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

19.20, 23.30 Yellow

19.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

20.25 LIVE. «Леванте» 

— «Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

22.25, 5.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Торіно» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

00.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.35 «Вільярреал» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

03.25 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.35 «Верона» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 1.30 Правда життя

09.15, 0.20 Речовий доказ

10.25, 16.55 Під іншим кутом

11.25, 17.55 Світ дикої природи

12.25, 22.35 Особливий загін

13.25 Скарб.UA

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.45 Брама часу

05.40 Квітка Цісик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Впусти мене. 
Сага»

02.10 «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 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 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 «Село на мільйон»

23.00 ЛавЛавCar

01.20 Теорія зради

02.20 Щоденники Темного

03.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30, 20.30 «Дикі тварини»

17.00 «Боротьба за виживання»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Тваринна зброя»

21.40 Наші гроші

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 Перша шпальта

04.00 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
«Україну молоду» на друге півріччя
ще можна передплатити до 25 червня

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 оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держа-
ви. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 25 червня, 
і ви отримуватимете газету з другого півріччя. 
Передплата на «Україну молоду» оформлюєть-
ся як за електронною версією Каталогу видань 
України «Преса поштою», так і за друкованим 
Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 

4.35 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.10 «Одруження наосліп»

14.50 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.40 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

22.30, 2.35 Комедія «Більше, ніж 

секс»

00.30 Драма «Стендфордський 

тюремний експеримент»

ІНТЕР

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»

18.00, 19.00, 2.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Х/ф «Секретний 
фарватер»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Зоряний шлях. Вечір

00.00, 2.00 Т/с «Клянуся любити 

тебе вічно»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «З міркувань 

совісті»

13.40 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Експат»

22.50 Х/ф «13 привидів»

00.20 Т/с «Загублені»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

12.10, 13.20 Х/ф «47 ронінів»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Х/ф «Втеча задля 

порятунку»

17.05 Х/ф «Кровний батько»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Снайпер-6: 

примарний стрілець»

01.15 Х/ф «Червоний дракон»

03.10 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

09.35 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 

світі»

12.30 Про військо

13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Т/с «Селище янголів»

17.20 Таємниці війни

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення війни»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про рибалку й 

рибку»

07.35 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

07.55, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Безсмертний 

гарнізон»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. Професійні 

байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Склад злочину»

01.05, 3.05 «Речовий доказ»

04.05 «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 Енеїда. Ярослава 

Кравченко 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі» 

08.15 М//ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Х/ф «Росселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Вероніка»

14.30 Карнавал в готелі «Табір». 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

українського радіо 

15.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. Найсильніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.20 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Гуляка»

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

00.15 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. Агата 

Крісті

00.45 Букоголіки. Віктимність в 

українській літературі 

01.15 Сильна доля. Yurcash 

02.10 Сильна доля. СКАЙ 

03.30 Спільно 

04.25 Енеїда. Кіно про кіно 

04.50 Енеїда. Остап Вишня 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.20 «Хата на тата»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зникла 

наречена»

00.50 Х/ф «Знайомство з 

Факерами-2»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.15 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Атлантичний 

рубіж»

08.40 Х/ф «Атлантичний 

рубіж: воскресіння»

10.10 «Помста природи»

10.35, 17.20 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Охоронець»

15.15 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.05, 23.45 Т/с «CSI: Місце 

злочину-12»

01.25 «Облом.UA.»

04.05 27-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Олімпік»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Торіно» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

07.45, 3.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Лейпциг» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

12.05 «Барселона» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

16.00 «Верона» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

17.45 «Сосьєдад» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

19.25 LIVE. «Маріуполь» 

— «Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

20.15, 23.45 Yellow

21.25 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Реал» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Журнал Ліги Чемпіонів

01.25 «Баварія» — «Фрайбург». 

Чемпіонат Німеччини

03.45 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

05.35 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

06.55 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.)

07.25, 16.40 «Ворскла» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Чехія — Португалія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.10 Великий футбол

16.30, 21.15 Yellow

18.30, 22.25, 5.25 Топ-матч

18.35, 3.35 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

20.25 LIVE. «Інтер» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

22.40 LIVE. «Аталанта» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

00.40 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

01.35 «Маріуполь» — 

«Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

03.25 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.30 Правда життя

09.30, 0.20 Речовий доказ

10.40, 17.00 Під іншим кутом

11.40 Фестивалі планети

12.40, 18.00, 22.35 Особливий 

загін

13.35 Скарб.UA

14.25, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.30 Теорія змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 1.30 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

02.20 «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 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 «Село на мільйон»

23.00 ЛавЛавCar

01.20 Теорія зради

02.20 Щоденники Темного

03.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

17.30 Наші гроші

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Тваринна зброя»

20.30 «Дикі тварини»

21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 Спільно

04.00 Енеїда

04.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЧЕРВНЯ 2020
24 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 11.55, 12.20, 4.05 «Любий, 

ми переїжджаємо»

12.50 «Одруження наосліп-3»

14.40 «Щоденник медіума»

15.40 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

21.45 «Право на владу-2020»

00.30 Х/ф «Серце дракона»

02.20 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

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»

18.00, 19.00, 2.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.50 Х/ф «Секретний 
фарватер»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Замкнене коло»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.50 Х/ф «Лукас»

13.30 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Круті стволи»

22.40 Х/ф «Літак президента»

00.50 Т/с «Загублені»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Х/ф «Втеча задля 

порятунку»

11.50, 13.20 Х/ф «Боєць»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Одинак»

16.35 Х/ф «Орлиний зір»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.20 Х/ф «Снайпер-7: 

ідеальне вбивство»

01.00 Х/ф «Людина-вовк»

02.40 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

09.35 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 

світі»

13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Т/с «Селище янголів»

17.10 Д/с «Дірк Джентлі»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення війни»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.15 М/ф «Малюк і Карлсон»

07.35 М/ф «Вовка в 

тридев’ятому царстві»

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 «Єдина дорога»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 3.50 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.10, 3.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Енеїда. Даша Кольцова 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі» 

08.15 М//ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Х/ф «Росселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Чарівий 

гаманець»

14.35 Карнавал в готелі «Табір». 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.35 UA.МУЗИКА. Кліп

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. 

Найсильніші. 

Документальний цикл

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.20 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Неаполітанський 

детектив»

00.10 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Вінченцо Белліні. Норма

00.45 Букоголіки. Література та 

історія 

01.15 Сильна доля. СКАЙ 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Віктор Павлік 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.30 «Хата на тата»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зникла 

наречена»

00.50 Х/ф «Флірт із 

сорокарічною»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 15.10, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка» з 

Христоною Чернегою

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Спогад»

08.40 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»

10.10 «Помста природи»

10.35 «Рішала-2»

12.35, 17.20 «Загублений світ»

13.40 Х/ф «Орел Дев’ятого 

легіону»

15.40 Х/ф «Велика стіна»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-12»

01.30 «Облом.UA.»

04.05 27-й тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Зоря»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Леванте» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 15.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

12.05 #залишайсязФутболом

13.20 «Реал» — «Мальорка». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

17.50, 0.55 Yellow

18.00 «Дніпро» — «Тоттенгем». 

1/16 фіналу (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

19.45 «Олімпіакос» — 

«Металіст». 1/8 фіналу 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

21.35, 3.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

22.55 LIVE. «Бетіс» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Лечче» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Ейбар» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

Європи

06.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.25, 17.40 «Реал» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Німеччина — Греція. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.10 Великий футбол

16.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.30, 3.10 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

20.25 LIVE. «Ейбар» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

22.25 Yellow

22.35 «Маріуполь» — 

«Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

00.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.20 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

04.05 «Баварія» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.30 Правда життя

09.40, 0.20 Речовий доказ

10.50 Під іншим кутом

11.50, 14.35, 20.00 Фантастичні 

історії

12.45 Світ дикої природи

13.45 Скарб.UA

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 НЛО з минулого

17.05 Фестивалі планети

18.05, 22.35 Особливий загін

19.00 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.50 Великі українці

05.25 Богдан Ступка

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

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 «Село на мільйон»

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Тваринна зброя»

20.30 «Дикі тварини»

21.40, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 #ВУКРАЇНІ

04.00 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 

3.45 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.10 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.05 «Вечірній квартал-2020»

23.55 Комедія «Таксі»

01.50 Х/ф «Серце дракона»
05.20 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

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, 23.45 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.30 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

11.00 Т/с «Квочка»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Доля обміну не 

підлягає»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.00 Топ-модель по-українськи

17.00 Х/ф «Танго і Кеш»

19.00 Х/ф «Судя Дредд»

20.50 Х/ф «Правдива брехня»

23.20 Х/ф «Лукас»

01.10 Т/с «Загублені»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Обдурити 

усіх»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Пригоди плуто 

неша»

15.05, 16.20, 22.50 «На трьох»

17.25, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

01.05 Х/ф «Боєць»

02.40 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

09.35 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»

10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 

світі»

13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Т/с «Селище янголів»

17.10 Кендзьор

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

20.00, 1.00 Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗедент

22.00, 23.00 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення війни»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

00.55 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія подорожей

НТН

05.45 М/ф «Мауглі»

06.55 М/ф «Три Паньки»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Вірні друзі»

10.55, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 4.10 «Правда життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Енеїда. Максим Сікаленко 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі» 

08.15 М/ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Робін 

Вільямс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Три золоті 

волосини сонячного 

короля»

14.25 Єднаймося! Концертна 

програма Ольги Чубарєвої

15.50 Країна пісень 

16.15 Дикі тварини. 

Найнебезпечніші. 

Документальний цикл

16.50 Чилі. Дика мандрівка. 

Тарука. Документальна 

програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.20 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.55 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Усі вони 

сміялися»

00.10 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Найкраще. Ярослава 

Кравченко 

00.45 Букоголіки. Нобелівська 

премія 

01.15 Сильна доля. Скай 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Істан Розумний 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Анна-детектив»

07.05 «Врятуйте нашу родину-2»

09.45, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

11.35, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.50, 22.45 Т/с «Тільки скажи»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.30 «За фактом»

16.10 «Кримінал» з Катериною 

Трушик та Славою Вардою

17.10 «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»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Вуличний воїн»

09.45 «Помста природи»

11.10, 17.15 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Останній бій»

15.40 Х/ф «Точка 

неповернення»

19.15 Х/ф «Облівіон»

21.40 Х/ф «Безславні 

виродки»

00.20 Х/ф «Приречені-2»

01.50 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.25 27-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Колос»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

07.50, 3.40 Топ-матч

08.00 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

09.50 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

12.05 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Маріуполь» — 

«Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

18.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.40 «Реал» — «Мальорка». 

Чемпіонат Іспанії

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Севілья» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.50 «Лейпциг» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

03.55 «Верона» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

06.55 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2019 р.)

07.25, 20.25 «Маріуполь» 

— «Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

09.15, 10.30 Євро. Я люблю тебе!

10.00, 11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Іспанія — Франція. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.10 Великий футбол

16.25, 1.10 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

18.10 «Верона» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

19.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

22.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

22.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

00.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

03.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

03.55 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.30 Правда життя

09.45, 0.20 Речовий доказ

10.55, 12.50 Під іншим кутом

11.55, 14.40, 20.00 Фантастичні 

історії

13.50 Скарб.UA

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 НЛО з минулого

17.05 Фестивалі планети

18.05, 22.35 Особливий загін

19.00 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.25 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

14.00, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

18.00 Х/ф «Засніжені 

пальми»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 «Бійцівський клуб»

02.40 «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

14.00, 15.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 20.00 Одного разу в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Кравчиня: помста 

от кутюр»

23.00 Х/ф «Вгадай хто»

01.00 Теорія зради

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

17.25 VoxCheck

17.30, 4.25 Перша шпальта

18.55 «Світ дикої природи»

19.20 «Тваринна зброя»

20.30, 21.40 «Дикі тварини»

22.15 Світова медицина. 

Індонезія — Лонтар-люди

22.45 Світова медицина. Балі 

— острів балійців

00.00 Схеми. Корупція в деталях

04.00 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЧЕРВНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

17.40 Бойовик «Джон Уїк»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Вечірній квартал-2020»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.05 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

02.35 «Ігри приколів»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»

06.40 Х/ф «Беремо все на 
себе»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Ми смерті 
дивились в обличчя»

12.30 Х/ф «Вони воювали за 
Батьківщину»

15.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

17.10, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

20.00, 2.50 «Подробиці»

23.10 Концерт «LOBODA. 

SuperSTAR Show»

01.25 Х/ф «Чортове колесо»
03.20 Д/п «Замки Закарпаття»

04.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.40 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.30 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.10 Реальна містика

08.50, 15.20 Т/с «Хто ти?»

16.45, 21.00 Т/с «Штамп в 

паспорті»

20.00 Головна тема

23.15, 2.15 Т/с «Лист помилково»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф «Долина папороті: 

чарівний порятунок»

07.20 Таємний агент

08.30, 1.20 Вар’яти

11.20 Хто зверху?

15.00 Х/ф «Судя Дредд»

16.40 Х/ф «Правдива брехня»

19.10 Х/ф «Механік»

21.00 Х/ф «Професіонал»

23.10 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

02.30 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Факти

05.25 Т/с «Марк + Наталка»

08.05 «На трьох»

10.00, 13.00 Т/с «Розтин покаже»

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф «Володар перснів: 

хранителі персня»

18.00, 19.10 Х/ф «Володар 

перснів-2: дві вежі»

18.45 Факти. Вечір

21.55 Х/ф «Володар перснів-

3: повернення короля»

01.35 Х/ф «Снайпер-4: 

перезавантаження»

03.05 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

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, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.20 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-Новини

09.40 Автопілот-Тест

09.50 Драйв

10.05, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 

світі»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія подорожей

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

17.10 Д/с «Дірк Джентлі»

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗедент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

23.00 Т/с «Любов/ненависть»

01.15 Документальний фільм

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

06.25 Х/ф «Чорний 

трикутник»

10.20 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.25 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.55 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невловимі 

месники»

21.05 Х/ф «Чужий проти 

чужого»

22.55 Х/ф «Бунраку»

01.15 «Жорстокий спорт»

04.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Енеїда. Альона Іванова 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Сандокан»

07.50 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

музей Тараса Шевченко 

09.25 Музеї. Як це працює 

Найкраще. Національних 

художній музей України 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

10.50 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.15 Дивовижні сади. Мускау. 

Німеччина, Польща 

11.55 Дивовижні сади. Граветі. 

Сполучене Королівство 

12.20 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

14.20 Патагонія. від Камаронес 

до гори Дарвіна із циклу 

Всесвітня природна 

спадщина

15.30 Всі на море! Камбоджа 

16.30 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Україна. День 

народження Марка. Стоп 

вирубці лісу! 

16.45 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Суботник, баня 

і уроки музики на хуторі 

Обирок №115

17.00 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Вкрадений сад. 

Мандрівка до Маріуполя 

17.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Україна. Праця, барабани 

і ватра – Обирок-вікенд-

2019 »

17.35 Країна пісень 

18.45 Х/ф «Іван Франко»

21.10 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Фіолет 

21.40 Новини 

22.00 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

23.05 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА

00.25 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Maromoros Project 

(Hudaki)

01.25 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Jonych

02.25 Країна на смак 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.45 «Все буде смачно!»

07.35, 10.15 Т/с «Зникла 

наречена»

09.20 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.05 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.30 «Х-Фактор»

00.10 «Х-Фактор-10»

ПРЯМИЙ

09.00 «Ехо України» з Матвієм 

Ганапольським

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10, 21.30 «П’ята колонка»

10.40 «Міністерство правди»

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Акценти»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.15 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Галактика 

Юрського періоду»

15.25 Х/ф «Місто Юрського 

періоду»

17.10 Х/ф «Важка мішень»

19.00 Х/ф «Раптова смерть»

21.00 Х/ф «Проти крові»

22.45 Х/ф «Бойові пси»

00.25 Х/ф «11 кварталів»

01.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ейбар» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Ювентус» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 «Маріуполь» — 

«Ворскла». 1/2 фіналу. 

Кубок України

13.25, 19.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.55 «Севілья» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Гоффенгайм». 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 23.45 Yellow

18.25 LIVE. «Сельта» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

20.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

21.15 Футбол Tables

22.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

01.50 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

03.40 Топ-матч

03.55 «Атлетік» — «Мальорка». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «#залишайсязФутболом

07.00, 11.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

07.30 «Севілья» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

09.15, 13.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 «Реал» — «Мальорка». 

Чемпіонат Іспанії

12.00 «Ювентус» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

14.15, 15.45, 22.30 Yellow

14.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

14.55 LIVE. «Атлетік» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

16.55 LIVE. «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

18.55, 21.25 «Тур ONLINE»

19.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

20.15 Футбол NEWS

21.55 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.05 Топ-матч

22.40 LIVE. «Лаціо» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

00.40 «Аугсбург» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

02.25 «Сельта» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Боруссія» (Д) — 

«Гоффенгайм». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 1.50 Містична Україна

08.05, 18.30 У пошуках істини

09.40 Речовий доказ

10.50, 0.00 Фантастичні історії

11.45 Заборонена історія

13.35, 22.00 Історія світу

16.35 Особливий загін

17.30, 0.50 Фестивалі планети

21.00 Невидимий Рим

02.40 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 М/ф «Барбі та потаємні 

двері»

10.00 М/ф «Барбі і 12 принцес, 

що танцюють»

11.45 Х/ф «Засніжені 

пальми»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Хлоя»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Якось у лісі»

11.45 Х/ф «За блакитними 

дверима»

13.15 Х/ф «Вгадай хто»

15.15 Х/ф «Зелена миля»

18.30, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Одного разу в Одесі

22.00 Ігри приколів

23.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 

2.30, 5.30 Новини

09.30 Х/ф «Марія Терезія»
11.40 М/с «Книга джунглів»

12.30 Школа 4.

13.00 Розумні речі

13.30 Світова медицина. 

Індонезія — Лонтар-люди

14.00 Світова медицина. Балі 

— острів балійців

14.30 Телепродаж

15.0 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

20.30 «Боротьба за виживання»

21.20 «Супер-Чуття»

22.00 Х/ф «Люблю тебе, 
мамо»

00.00 «Левко Лук’яненко. Йти за 

совістю»

00.30 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»

01.30 «Українська Гельсінська 

спілка—вектор 

визначено»

02.50 Святі та гріщні

03.45 Енеїда

04.35 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЧЕРВНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.50 «Світ навиворіт»

17.40 Пригоди «Фантастична 

четвірка»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Х/ф «1+1». «Бамблбі»

23.10 «Концерт гурту «Без 

обмежень. Транзитна 

зона»»

00.35 Х/ф «Форма води»

ІНТЕР

06.15 Х/ф «Чингачгук - 

Великий Змій»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

12.00 Т/с «Голос янгола»

16.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Найкраще в мені»

22.50 Х/ф «Пара гнідих»

00.45 «Речдок»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.20 Мультфільм

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

08.35 Т/с «Наслідки помсти»

13.00 Т/с «Доля обміну не 

підлягає»

17.00, 21.00 Т/с «Порушуючи 

правила»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Серце слідчого»

01.45 Телемагазин

03.15 Т/с «Замкнуте коло»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10, 1.30 Вар’яти

08.00 Шахраї в мережах

09.50 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

11.30 Х/ф «Кобра»

13.10 Х/ф «Круті стволи»

15.00 Х/ф «Механік»

16.40 Х/ф «Професіонал»

18.50 Х/ф «Повітряна тюрма»

21.00 Х/ф «Скеля»

23.40 Х/ф «Сибір»

02.30 Зона ночі

ICTV

05.20 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.00 Анти-зомбі

06.55, 8.35 Громадянська 

оборона

07.40 Секретний фронт

09.30, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Подарунок на 

різдво»

14.55 Х/ф «Людина, яка 

біжить»

16.45 Х/ф «Близнюки»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»

22.30 Х/ф «Одного разу 

порушивши закон»

00.20 Х/ф «Обдурити усіх»

01.55 Х/ф «Снайпер-6: 

примарний стрілець»
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

07.20 Д/с «Життя крізь 

об’єктив»
07.50, 8.50, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 
Політика. Соціум

08.20 Д/с «Найзавантаженіший 
у світі»

08.40 Натхнення
09.10, 15.15, 0.20 Невигадані 

історії

09.50 Драйв
10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший у 
світі»

12.15 Медекспертиза
12.40, 4.20 Феєрія подорожей
13.10, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 
польоти»

15.35 Vоїн - це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10 Д/с «Дірк Джентлі»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Ганною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗедент

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

23.00 Т/с «Любов/ненависть»

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Дама з папугою»
07.50 «Слово Предстоятеля»

08.0 «Страх у твоєму домі»

11.35 Х/ф «Невловимі 
месники»

13.00 Х/ф «Проєкт «Альфа»
14.40 Х/ф «Улюблений зять»
17.30 Х/ф «Чужий проти 

чужого»
19.20 Х/ф «Знову невловимі»
22.00 Х/ф «Рейд»
23.55 Х/ф «Бунраку»
02.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Енеїда. Ренат Сеттаров

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи Фелікса»

08.25 Конституція України 

08.40 Новини 

09.00 Конституція України

09.05 До дня Конституції України 

Іван Драч. У пошуках 

Маройки із циклу «Україна 

1917—2017. Архівний 

проєкт Юрія Шаповала»

10.05 Українська Гельсінська 

спілка — вектор 

визначено. Документальна 

програма 

11.15 До Дня Конституції 

України Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю. 

Документальний цикл 

«Дисиденти»

11.55 До Дня Конституції 

України. Олесь 

Шевченко. Як на сповіді. 

Документальний цикл 

«Дисиденти»

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 Конституція України

14.05 До дня Конституції України 

Українська символіка. 

Гімн. Документальний 

фільм 

15.05 Конституція України 

15.10 До дня Конституції України 

Українська символіка. 

Прапор. Документальний 

фільм 

16.15 До дня Конституції України 

Українська символіка. 

Герб. Документальний 

фільм 

17.15 Конституція України 

17.20 Х/ф «Дорога на Січ»
19.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
21.05 Конституція України

21.10 UA.МУЗИКА. Кліпи

21.40 Новини 

22.00 «Люди часто самі не 

знають, на що здатні». 

Інтерв’ю з Олегом 

Сенцовим

23.00 Конституція України

23.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.30 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА

00.50 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019 Somnium\Нідерланди 

01.35 Країна на смак 

03.35 UA.Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.10 «Все буде смачно!»

08.00 «Операція И: невідома 

версія»

08.55 «Діамантова рука: 

невідома версія»

09.50 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

12.20 «Хата на тата»

18.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.10 «Я соромлюсь свого тіла»

01.20 «Вагітна в 16»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00 «WATCHDOGS»

10.30 «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, 14.15, 15.15, 

16.15 «Акценти»

17.15 «Про особисте»

18.15, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Ехо України» з Матвієм 

Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.40, 0.40 «Загублений світ»

13.20 Х/ф «Спіймати і вбити»
15.10 Х/ф «Незнайомець»
16.55 Х/ф «Експансивна 

куля»
18.40 Х/ф «Командир 

ескадрильї»
20.30 Х/ф «Халк»
23.00 Х/ф «Королівство 

гладіаторів: турнір»
02.20 «Облом.UA.»

04.55 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.40, 3.40 Топ-матч

06.10 «Лаціо» — «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

08.00, 10.50, 20.15 Yellow

08.10 «Шахтар» — «Зоря 

Чемпіонат України

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.00 «Аугсбург» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

12.50, 0.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

13.50 «Сельта» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

18.55 Журнал Ліги Чемпіонів

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

22.55 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 Футбол Tables

01.50 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Атлетіко» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 9.45, 16.05, 20.10, 22.25 

Топ-матч

08.00 «Кальярі» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

11.45, 19.00, 23.30 Yellow

11.55, 2.25 «Лаціо» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

13.45 Журнал Ліги Чемпіонів

14.15 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

16.15 «Аугсбург» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

18.05 Передмова до матчу 

«Мілан-Рома». Чемпіонат 

Італії

18.10 LIVE. «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

20.25 LIVE. «Удінезе» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

22.40 LIVE. «Парма» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

00.40 «Маріуполь» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

04.10 «Ворскла» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 1.50 Містична Україна

08.10, 18.35 У пошуках істини

09.40 Речовий доказ

10.50, 0.00 Фантастичні історії

11.45 Заборонена історія

13.35, 21.00 Історія світу

16.35 Особливий загін

17.35, 0.50 Фестивалі планети

02.35 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 М/ф «Барбі і 12 принцес, 

що танцюють»

10.10 Х/ф «Статус: 
оновлений»

12.10 Х/ф «Космічні воїни»
14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.10 Х/ф «Квартира»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Врятувати Санту»

11.30 М/ф «Перната банда»

13.00 Т/с «Село на мільйон»

17.00 Х/ф «Кравчиня: помста 
от кутюр»

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Одного разу в Одесі

22.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 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 греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Світові чемпіонати. Огляд

14.30 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

19.30 «Боротьба за виживання»

20.00 Д/ф «Індія. Національний 

парк Канха»

21.20 «Левко Лук’яненко. Йти за 

совістю»

22.00 «Непереможні. #Пісні 

війни»

23.25, 4.20 Д/ф «Діксіленд»

00.30 UA:Фольк. Спогади

01.30 Сильна доля

02.55 Бюджетники

03.50 #ВУКРАЇНІ
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Дем’ян узагалі походив 
із селянської родини
 Найяскравішим прикладом 
є історія з прізвищем гетьма-
на Дем’яна Ігнатовича, який у 
більшості згаданих матеріалів 
фігурує, як Дем’ян Многогріш-
ний. Давайте спробуємо розібра-
тись, адже гетьман Дем’ян не 
був ніяким Многогрішним — 
він був «помірно грішним», як 
і всі.
 Насправді 350 років тому 
прізвищ у сучасному їх сенсі 
практично не існувало. Паспор-
тів не видавали, суворого обліку 
людей не було. А незмінні сотні 
років із покоління в покоління 
прізвища, як спадкове найме-
нування людини, що вказує на 
приналежність до певної сім’ї, 
використовувалися практично 
винятково найвищою аристок-
ратією. Навіть серед широких 
кіл шляхти часто мала місце 
зміна прізвища. Це відбувалося 
з різних причин. Для прикладу, 
відомий український народний 
герой, персонаж епічного фоль-
клору Нестор Морозенко (уро-
джений шляхтич Мрозовиць-
кий) назвався тим прізвищем, 
під яким увійшов в історію, з 
переходом до козацького ста-
ну.
 Наш Дем’ян узагалі похо-
див із селянської родини, де 
прізвищ ніколи не мали. У селі 
чи на сільській вулиці могло 
бути декілька Дем’янів, яких 
дуже легко відрізняли один 
від одного за місцем розташу-
вання хати чи за якимись осо-
бистісними характеристиками  
— фізичними чи психологічни-
ми. Так утворювалися місцеві 
прізвиська, які рідко зберігали-
ся за декількома поколіннями, 
видозмінювалися, ніде не фік-
сувалися, а з часом забувалися. 
І тільки коли люди, подібні до 
Дем’яна Ігнатовича, «виходили 
в люди» (а визвольна війна Бог-
дана Хмельницького створи-
ла потужні «соціальні ліфти»), 
тоді поставала необхідність 
мати прізвище. Щоправда, і 
тут не було ніяких усталених 
форм чи вимог. І кому як подо-
балося, той так себе і називав. 
Найчастіше утворювали пріз-
вища від батькового імені. Від-
повідно, ставши полковником, 
а потім і гетьманом, Дем’ян під-
писував документи частіше як 
«Ігнатович», а іноді і як «Ігна-
тенко».
 Утворення прізвищ за до-
помогою суфіксів «-вич» та «-
енко» було найпопулярнішим 
серед жителів козацької Украї-
ни XVII століття.
 Найбільш поширена те-
пер форма утворення з «-енко» 
була характерною для степово-
го прикордоння тодішньої те-

риторії, заселеної українцями. 
Таку форму можна умовно на-
звати козацькою та традицій-
ною для простого люду. Мав 
місце приблизно наступний ме-
ханізм. Прості люди «покоза-
чувались», ставали під час виз-
вольної війни вже не «такими й 
простими», але не сильно замо-
рочувались власними прізви-
щами і з волі писарів потрапля-
ли до документів під розмовною 
формою українського по бать-
кові: чий син? Ігната. Пишемо: 
Дем’ян Ігнатенко.

Почесніші прізвища
 Форма утворення прізвища 
з суфіксом «-вич» була більш 
почесною, тому що асоціюва-
лась із тодішньою елітою. Бага-
то значних українських родів 
серед магнатів та шляхти мали 
подібні прізвища — Курцеви-
чі, Тишкевичі, Глібовичі тощо. 
Звісно, людям зі здібностями та 
амбіціями другий варіант був 
ближчим. Тому наш Дем’ян 
явно віддавав перевагу пріз-
вищу «Ігнатович». До речі, ще 
один батуринський гетьман, 
Іван Самойлович, мав батька 
Самійла — простого сільсько-
го священника. Нагадаємо, що 
суфікс «-вич» в іменах та пріз-
вищах справді вважався на-
стільки почесним у Східній 
Європі, що, наприклад, у Мос-
ковії, де традиційно було знач-
но більш «законсервоване» сус-
пільство, могли навіть бити ба-
тогами за «незаконне» його ви-
користання. Наприклад, якщо 
якийсь дворянин без дозволу 
царя «-вичём писался»: «Васи-
лий Иванович, а не Васька сын 
Иванов».
 Також розповсюджена те-
пер серед українців форма ут-
ворення прізвища із закінчен-
ням «-ський» чи «-цький» в 
XVII столітті асоціювалась із 
найвищою елітою (князями 
Вишневецькими, Острозьки-
ми, Заславськими тощо) дуже 
рідко присвоювалась «новона-
родженою» козацькою елітою. 
Мабуть, через традиційну ко-
зацьку скромність. Винятка-
ми були тільки козацькі роди, 
що походили від шляхти та до 
того ще мали не одне поколін-
ня в історії, як Хмельницькі чи 
Виговські.
 Дозволимо собі невели-
кий відступ та наголосимо, що 
прізвища на кшталт і Ковален-
ка, і Ковалевича, і Ковалевсь-
кого є властиво українськи-
ми. Чомусь маємо зараз такий 
хибний стереотип, коли люди 
від прізвища намагаються ви-
водити національність носія. 
І тому дехто нашого Дем’яна 
починає називати чи то поля-
ком, чи то ще якимось інозем-

цем. Але всі згадані вище фор-
ми утворення прізвищ є зага-
лом слов’янськими і якщо вже 
комусь так кортить «підігнати» 
прізвище під національність, 
то треба насамперед дивитись 
на корінь слова, а не на його за-
кінчення. Для прикладу, носії 
прізвищ Шпаков, Ковальов та 
Шульгін, найімовірніше, мали 
достатньо складну історію ро-
дини, але аж ніяк не є «іскон-
но русскімі», як дехто полюб-
ляє стверджувати.
 Так і наш Дем’ян став «Ігна-
товичем». Але чому ж багато хто 
сотні років, аж до тепер, вперто 
продовжує називати його «Мно-
гогрішним»? Справа у наступ-
ному...

Конфлікт із генеральним 
підскарбієм, який став 
літописцем
 У бурхливій біографії гетьма-
на одного разу стався конфлікт з 
одним із колег — козацьких уря-
довців — генеральним підскар-
бієм Романом Ракушкою-Рома-
новським (на сучасний манер ге-
неральний підскарбій — це щось 
близьке до міністра фінансів). 
Гетьман Ігнатович переміг Ра-
кушку і той вимушений був 
утекти на Правобережну Украї-
ну, до суперника Дем’яна, там-
тешнього гетьмана Петра Доро-
шенка. Мабуть, настільки гли-
боко перейнявся Ракушка своєю 
поразкою, що вирішив навіть по-
лишити світське життя, ставши 
священником. А на схилі років, 
як це іноді траплялося з козаць-
кими старшинами, написав лі-
топис. 
 Дуже цікавий літопис за мо-
тивами життя Ракушки. Він от-
римав від істориків назву «Літо-
пис Самовидця» та став одним із 
найвідоміших козацьких літо-
писів. І от у цьому своєму «Літо-
писі» Ракушка направо і налі-
во «хрестить» гетьмана «Мно-
гогрішним», додаючи доречно і 
недоречно, дуже часто пересми-
куючи та викривляючи непри-
ємні подробиці з його життя. У 
свій час Ракушка, очевидно, ба-
жав би за краще дотягнутися до 

гетьмана шаблею та прикласти 
тому її поміж очей, але не скла-
лося. Проте йому вдалося засто-
сувати значно дієвіший спосіб, 
що значно сильніший за шаблю 
— перо. Інформаційна лавина 
почала своє сходження. Пізні-
ше козацькі літописці наступ-
них поколінь, що, як вважають 
історики, багато в чому орієнту-
валися на очевидця Самовидця, 
також відносно гетьмана Ігнато-
вича використовували винятко-
во найменування «Многогріш-
ний». 
 А історики XVIII і XIX 
століть (яких ми дуже поважає-
мо та шануємо — першим усе ж 
завжди важче) в часи, коли по-
чала зароджуватися наша на-
ука, повірили літописцям на 
слово. В ті часи ще навіть по-
няття такого, як верифікація 
джерела (встановлення прав-
дивості) не було. З критичним 
ставленням до джерел ми й за-
раз маємо великі проблеми, а 
тоді історія сприймалася як 
така собі казочка, і тому перші 
історики просто переписали Са-
мовидця. «Многогрішний» так 
«Многогрішний»!

Приклад багатосотлітнього 
чорного піару
 Принагідно хочеться закли-
кати читача не надто довірятись 
історикам попередніх століть. 
Ми, наприклад, не поспішає-
мо використовувати медици-
ну XIX століття, принаймні це 
стосується людей зі здоровою 
психікою. А історикам мину-
лих століть чомусь звикли без-
заперечно довіряти.
 Таким чином прізвище 
«Многогрішний» закріпилося, 
стало звичним, а зі звичним та 
стереотипним дуже важко бо-
ротися. Але відзначимо, що Ра-
кушка не видумав це прізви-
ще для гетьмана, а тільки «роз-
крутив» його для нащадків. 
Насправді і у прижиттєвих, і 
в хронологічно наближених до 
гетьмана офіційних докумен-
тах його часто таки називали 
«Многогрішним». Але так на-
зивали гетьмана за його прав-

ління лише його вороги, а після 
усунення від влади та заслання 
до Сибіру як «Многогрішний» 
він починає фігурувати і в мос-
ковських документах. Насправ-
ді під прізвищем Многогрішно-
го ми в документах епохи пос-
тійно бачимо гетьманового бра-
та Василя. Мабуть, просто не 
могли гетьманські «доброзич-
ливці» пройти повз таке коло-
ритне прізвище та у власних 
цілях розповсюдили його і на 
гетьмана.
 Можна припустити, що 
«Многогрішний» дійсно мог-
ло бути якимось вуличним 
прізвиськом цієї родини, але 
гетьман відмовився від його ви-
користання. А був ще й третій 
брат — Сава, в якого було пріз-
вище Шумейко, та четвертий 
брат — Зиновій, який помер 
ще до політичного піднесення 
Дем’яна і взагалі завжди зга-
дувався без прізвища. Отже, 
маємо чотирьох братів і чотири 
варіанти прізвища в одній ро-
дині.
 Але і це ще не все. Існують ві-
домості, що іноді Дем’яна нази-
вали прізвиськом «Перев’язка». 
А оскільки є підстави вважа-
ти, що свою кар’єру майбутній 
гетьман розпочав на Запорозь-
кій Січі, то, можливо, останнє 
згадане прізвисько пристало до 
Дем’яна з тих часів. Надто по-
запорізьки воно звучить.
 Ось так усе непросто в нашій 
історії... Але могло бути набага-
то гірше, наприклад японським 
історикам іще важче, адже там-
тешні діячі приблизно в той са-
мий час, коли жив Дем’ян, мог-
ли по декілька разів за життя 
повністю змінювати і прізви-
ще, й ім’я.
 На завершення закликаємо 
всіх використовувати віднос-
но гетьмана Дем’яна прізви-
ще «Ігнатович», оскільки саме 
воно виведене його власною ру-
кою на документах, що дійшли 
до нашого часу. А підміна його 
на прізвище «Многогрішний» 
— це приклад успішного бага-
тосотлітнього чорного піару в 
нашій історії. ■

КОЛИ ВІДКИНУТИ ПІАР...

Політичні словотвори
Кому і для чого вигідно через 350 років гетьмана Дем’яна 
Ігнатовича нарікати Многогрішним

■

Гетьман Дем’ян Ігнатович. Історична реконструкція.
Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Віталій МАМАЛАГА, старший науковий співробітник Національного 
історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»
 Батурин

Існує думка, що сучасні засоби обміну інформацією роблять 
інформаційне поле, в якому живуть люди, надзвичайно дина-
мічним та мінливим. Можливо, так і є, але все-таки існує і зво-
ротний бік цієї медалі у вигляді достатньо дивних речей. У ми-
нулих 2018 та 2019 роках відзначали 350 років із часу обрання 
на гетьманство Дем’яна Ігнатовича та заснування гетьманської 
столиці в місті Батурин. Такі ювілеї не могли пройти повз увагу 
як популяризаторів історії, так і просто людей, що цікавляться 
нею. 
У результаті в мережі інтернет з’явилася велика кількість статей, 
повідомлень та заміток, присвячених цим знаменним подіям. 
Не маючи на меті принизити значення уваги до рідної історії та 
й узагалі аплодуючи людям, яким не байдуже до свого минуло-
го (а його знання, як відомо, є запорукою нормального майбут-
нього), відзначимо наступну колізію. Абсолютна більшість ма-
теріалів, що ми зустріли в мережі інтернет, були повторенням 
тверджень, тиражованих десятки, а то й сотні років, справжніх 
міфів, що походять ще з XIX століття. Мабуть, причиною цього 
є інформаційний шквал, через який просто не вистачає часу за-
глиблюватись у проблему. Утім за допомогою сучасних засобів 
комунікації ми отримали спровоковану ювілейними датами тен-
денцію до повторення та закріплення неправдивих відомостей.
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СПЕЦОПЕРАЦІЇ

Набрехав — 
і втік
Розкрито нову групу російських 
інформаційних кілерів, метою яких 
є рішення іноземних урядів
Михайло БЕРНАЦЬКИЙ

 Дослідницька група Graphika, яка займається 
вивченням соціальних медіа, опублікувала викри-
вальний аналіз діяльності ще одного інформаційного 
угруповання російських спецслужб, про яку досі було 
майже нічого не відомо. За 120-сторінковим звітом 
дослідників, пише «Радіо Лемберг», стає зрозуміло, 
що свіжо викрита «Вторинна iнфекція» (Secondary 
Infektion) суттєво відрізняється від «Агенції інтер-
нет-досліджень» (англійською — Internet Research 
Agency, IRA), відомої санкт-петербурзької компанії 
тролів Пріґожина, яка втрутилася у президентські 
вибори в Америці у 2016 році. 
 Graphika повідомляє, що ця нова окрема гру-
па працює ще з 2014 року та використовує фейкові 
статті, новини та сфальшовані документи для ство-
рення політичних скандалів у країнах Европи та 
Північної Америки. Команда дослідників уперше 
дізналася про групу зі звітів, опублікованих Reddit 
i Facebook минулого року завдяки попередньому до-
слідженню Цифрово-криміналістичного дослідниць-
кого відділу Атлантичної ради. На основі всіх цих до-
сліджень Graphika зуміла відслідкувати понад 2500 
матеріалів, який Secondary Infektion поширила он-
лайн, починаючи з 2014 року. І більшість iз них сто-
сувалася таких дев’ятьох головних тем:
 — Україна є провальною державою та ненадійним 
партнером;
 — США та НАТО є агресивними структурами, які 
втручаються у справи інших країн;
 — Європа є слабкою та розділеною;
 — Критики влади РФ є корумпованими мораль-
ними виродками, алкоголіками чи просто менталь-
но нестабільними особами;
 — Мусульмани є агресивними завойовниками;
 — Влада РФ є жертвою західних лицемірства чи 
змов;
 — Вибори на Заході є нечесними, і там не обира-
ють тих кандидатів, які критикують Кремль;
 — Туреччина є державою-агресором і дестабіліза-
тором;
 — Світові спортивні змагання є нечесними, непро-
фесійними і русофобними.
 Graphika повідомляє, що більшість цих матеріалів 
використовували для атак на класичних політичних 
противників російських імперських апетитів — Ук-
раїну, США, Польщу, Німеччину, а також на інші 
країни, де вплив РФ зменшувався. 
 Secondary Infektion ретельно пристосовувала ма-
теріали до кожної цілі та поширювала їх місцевими 
мовами — як мінімум сімома.
 Якщо «Агенція iнтернет досліджень» створюва-
ла розкол на рівні звичайних громадян, то «Вторин-
на інфекція» мала впливати на рішення на вищих 
щаблях іноземних урядів. Діяльність її була при-
свячена створенню фейкових наративів, нацькову-
ванню один на одного західних країн, а також за-
вдяки дискредитації антимосковитських політи-
ків через фейкові статті та сфальшовані документи 
(скріншоти таких документів наводяться). Зафік-
совано спецоперації під час президентських виборів 
в Америці у 2016 році, а також виборів у Франції 
2017-го та у Швеції у 2018 роцi. Втім, як повідом-
ляє Graphika, Secondary Infektion насамперед заго-
стрювала незгоди між країнами, намагалася нала-
штувати поляків проти німців, німців проти аме-
риканців, американців проти англійців і абсолют-
но всіх — проти українців». Частіше це відбувалося 
на новиннєвих сайтах-одноденках. Graphika знайш-
ла контент, опублікований більш ніж на 300 плат-
формах: від Facebook, Twitter, YouTube та Reddit i 
блогів на кшталт WordPress, Medium — до нішевих 
форумів у Пакистані та Австралії. На відміну від 
необережних операторів «Агенції iнтернет-дослід-
жень», яких легко відстежити аж до їхнього точно-
го фізичного місця перебування у будівлі агенції в 
Санкт-Петербурзі, групі «Вторинна iнфекція» вда-
лося втаємничити себе, бо вони приділили багато 
уваги операційній безпеці. Graphika стверджує, що 
агенти Secondary Infektion використовували однора-
зові акаунти для практично всього, що вони поши-
рювали онлайн, покидаючи кожен акаунт менш ніж 
за годину після поширення контенту. Таким чином 
важко створити свою стабільну аудиторію, зате мож-
на проводити свої потужні операції роками, не вида-
ючи своєї інфраструктури, методики дій i цілей. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Управління оборонного спів-
робітництва посольства США в Ук-
раїні отримало обладнання для пе-
редачі українським партнерам. Про 
це повідомило посольство США в 
Україні. Серед обладнання — ра-
ції, боєприпаси та протитанкові 
ракети Javelin («Дротики»), зага-
лом військової техніки на суму по-
над 60 мільйонів доларів. «Допо-
мога США у сфері безпеки та спів-

праці з Україною триває навіть під 
час COVID-19!» — зазначається у 
публікації на сторінці посольства 
у «Фейсбуці». У заяві сказано, що 
українська сторона вже отримала 
згадане військове обладнання.
 «США постійно стоять поряд з 
Україною, коли йдеться про під-
тримку її суверенітету та тери-
торіальної цілісності в умовах 
російської агресії», — констатуєть-
ся у заяві дипломатичного пред-
ставництва США в Україні.

 Ракети «Джавелін» вартістю при-
близно 47 мільйонів доларів прибу-
ли з США в Україну вперше у квітні 
2018 року. У жовтні минулого року 
Державний департамент США схва-
лив продаж 150 цих ракет в Україну 
на суму понад 39 мільйонів доларів 
США. Сполучені Штати передають 
зброю Україні у зв’язку зі збройною 
інтервенцією Росії та її підтримкою 
сепаратистського руху, що триває 
з 2014 року в частині Донецької та 
Луганської областей. ■

СОЛІДАРНІСТЬ

Зграйка «Дротиків» нам у поміч
США передають Україні військове обладнання на десятки мільйонів доларів

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Уже більш ніж піврічні змаган-
ня людства з коронавірусом нага-
дують популярний атраціон iз пар-
ку розваг: щойно учасник подумав, 
що найстрашніше позаду, як опи-
няється на черговому підйомі на ще 
страшнішу гірку. Людство таки доб-
ряче втомилося від постійних доз ад-
реналіну, тому перебуває в очікуван-
ні якоїсь конкретної, а не вигаданої 
надії на закінчення коронавірусної 
мари.
 Але кому вірити, якщо навіть 
провідні світові фахівці, включно 
з Всесвітньою організацією охоро-
ни здоров’я та національними уря-
дами, часто дають обіцянки чи про-
гнози, які вже через кілька днів самі 
ж і спростовують?
 Найбільш обнадійливою нови-
ною останнього тижня можна вважа-
ти повідомлення про те, що Італія, 
Франція, Німеччина та Нідерланди 
підписали угоду з британсько-швед-
ською фармацевтичною компанією 
AstraZeneca контракт на поставку 
400 млн доз вакцини від коронавіру-
су. Міністр охорони здоров’я Італії 
Роберто Сперанца уточнив: йдеться 
про винахід Оксфордського універ-
ситету Великої Британії, який і був 
піонером у розробці подібної вакци-
ни. Випробування її мають заверши-
тися восени. Фірма раніше також от-
римала замовлення зі США та Вели-
кої Британії на поставку 700 млн доз 
вакцини. Всередині ЄС препарат роз-
поділять між найбільш потребуючи-
ми країнами залежно від кількості 
населення. Як повідомляється на 
сайті AstraZeneca, компанія реалі-
зовуватиме вакцину за собівартістю 
і не планує отримати прибуток від 
контракту. Втім вартість підписано-
го контракту не розголошується.
 На початку пандемії коронавіру-
су довіра до ВООЗ була високою. Але 
останніми тижнями доводиться про-
сівати повідомлення цього підрозді-
лу ООН через певне решето довіри. 
Так, ВООЗ у вівторок, 16 червня, 
привітала результати британського 
дослідження препарату дексамета-
зон у рамках протидії COVID-19. 
Глава організації назвав їх «прори-
вом». Ці ліки здатні допомогти па-
цієнтам зi складною формою за-
хворювання. «Це чудова новина, і 
я вітаю уряд Великої Британії, Ок-
сфордський університет, а також ба-
гато лікарень i пацієнтів у Великій 
Британії, які зробили свій внесок у 

цей важливий науковий прорив», — 
заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом 
Гебреєсус.
 Дослідження показало, що вжи-
вання дексаметазону сприяло змен-
шенню смертності приблизно на тре-
тину серед людей на ШВЛ, а також 
на одну п’яту серед осіб, що потре-
бують кисневої підтримки, зазначе-
но на сайті ВООЗ. Водночас дія де-
ксаметазону в пацієнтів з легкою 
формою захворювання не була та-
кою ефективною. У дослідженні 
Оксфордського університету взя-
ли участь 2104 пацієнти. За слова-
ми дослідників, цей препарат може 
виявитися «напрочуд дешевим» за-
собом боротьби з пандемією коро-
навірусу.
 Синтетичний глюкокортикос-
тероїд дексаметазон був отриманий 
ще наприкінці 1950-х років. Його 
використовують для лікування рев-
матоїдного артриту, астми, запален-
ня очей і лікування пацієнтів iз на-
бряком мозку. Стероїд вводять внут-
рішньовенно або дають у формі таб-
леток.
 У процесі боротьби з коронавіру-
сом не бракує й окремих обнадійли-
вих повідомлень. Ізраїльські вчені 
з Політехнічного інституту Хайфи 
заявляють, що вони винайшли мас-
ку для багаторазового використан-
ня, яка знезаражує себе під час під-
ключення до зарядного пристрою 
мобільного телефону, повідомляє 
агенція «Рейтер». Маска має USB-
порт, який підключається до джере-
ла живлення (наприклад — стандар-
тного зарядного пристрою для мо-
більних телефонів) і нагріває внут-
рішній шар вуглецевих волокон 

до 70°С, що достатньо для вбивства 
вірусів. «Процес дезінфекції зай-
має близько 30 хвилин, і користу-
вачі не повинні носити маску, коли 
вона підключена до джерела жив-
лення», — пояснив професор Джаїр 
Ейн-Елі, керівник науково-дослід-
ної групи Ізраїльського технічного 
інституту Техніон.
 Ейн-Елі наголосив, що однора-
зові маски для обличчя, які кори-
стуються великим попитом у всьо-
му світі під час пандемії коронавіру-
су, коштують дорожче і не є еколо-
гічно чистими. Прототип винаходу, 
показаний на порталі Ynet, вигля-
дає як стандартна маска для облич-
чя N95, iз клапаном спереду та гум-
ками, які утримують їх навколо го-
лови. Як зазначено, користувачі не 
повинні змочувати маску. Агенція 
«Рейтер» повідомляє, що нову мас-
ку, ймовірно, продаватимуть за ці-
ною на один долар вище, ніж типо-
ву одноразову маску для обличчя.
 Попри заяви про «чудодійні» 
препарати, в багатьох країнах сві-
ту, зокрема в Україні, спостерігаєть-
ся друга хвиля захворюваності на 
COVID-19. Причину того, що дієть-
ся у нас, видно неозброєним оком: 
відсутність належної системи гро-
мадського транспорту (коли за бра-
ку громадських засобів пересування 
використовуються «маршрутки», 
які нагадують набиті банки рибних 
консервів) та майже загальне нехту-
вання громадянами особистої і гро-
мадської безпеки поведінки.
 Тим часом друга хвиля спалаху 
коронавірусу фіксується останніми 
днями й у столиці Китаю Пекіні, в 
Болгарії. ■

ХРОНІКИ ПАНДЕМІЇ

«Американські гірки» 
коронавірусу
Надії, перемоги і програші у боротьбі з хворобою

■

Перші партії вакцин, покликаних зупинити коронавірус, вже попередньо 
зафрахтовані європейськими країнами

❙
❙



Григорій ХАТА

 Крок за кроком у світі відбу-
вається рестарт зупинених у бе-
резні спортивних турнірів. Най-
більш активно з коронавірусно-
го карантину виходить футбол. 
І минулого «мід-уїку» після 
тримісячної перерви понови-
ли футбольні баталії представ-
ники вже четвертого «топово-
го» чемпіонату Старого світу — 
англійської прем’єр-ліги. У той 
же день у штаб-квартирі УЄФА 
відбулося засідання виконкому 
організації, на якому футбольні 
чиновники офіційно окреслили 
контури кінцівки єврокубково-
го сезону 2019/2020 років.
 Заходи, котрі продовжують 
здійснювати європейські країни 
в боротьбі з коронавірусом, зму-
сили керівництво УЄФА карди-
нальним чином змінити формат 
«плей-оф» обох кубкових тур-
нірів, перетворивши їх на свого 

роду чемпіонат Європи, де для 
визначення переможців у парах 
проводять лише один матч.
 А за старою двораундовою 
схемою пройдуть лише поєдин-
ки 1/8 фіналу, де не зіграни-
ми, скажімо, в Лізі чемпіонів, 
лишилися матчі-відповіді в 
чотирьох парах. Щоправда, 
де приймуть своїх суперників 
у повторних поєдинках «Ба-
варія», «Барселона», «Ювен-
тус» та «Манчестер Сіті», на-
разі в УЄФА не вирішили. Усе, 
певною мірою, залежатиме від 
епідемічної ситуації на момент 
рестарту ЛЧ, запланованого на 
7 серпня. 
 При цьому, починаючи з 
чверть фіналів, поєдинки Су-
перліги-2019/2020 проходити-
муть в одному місці. Так, для 
визначення найсильнішого в 
Лізі чемпіонів вісімка кращих 
колективів Старого світу збе-
реться в португальському Лі-

сабоні. Матчі 1/4 фіналу при-
значені на 12-15 серпня, 18-19 
— півфінальні баталії, а 23 сер-
пня на арені «Ештадіу ду Бенфі-
ка» пройде вирішальна битва за 
чемпіонський кубок. Варто на-
гадати, що, за попереднім роз-
кладом, головний матч поточ-
ної Ліги чемпіонів готувався 
прийняти Стамбул, однак тепер 
своїм правом на фінал Суперлі-
ги столиця Туреччини зможе 
скористатися тільки через рік.
 Фінальний поєдинок Ліги 
Європи-2020 мав відбутися в 
польському Гданську, але, згід-
но з оновленим календарем, 
визначення найкращої коман-
ди в другому за силою клубно-
му турнірі континенту відбува-
тиметься в Німеччині.
 Для цього функціонери Єв-
ропейського футбольного союзу 
вирішили використати потуж-
ності одразу чотирьох розташо-
ваних неподалік одне від одно-

го німецьких міст.
 У Кельні, Дуйсбургу, Дюс-
сельдорфі та Гельзенкірхені 10 
та 11 серпня пройдуть чвертьфі-
нальні дуелі. На якихось двох 
аренах із запропонованої чет-
вірки 16-17 серпня відбудуться 
півфінали. Фінал же Ліги Євро-
пи 21 серпня прийме Кельн.
 Щодо матчів 1/8 фіналу ЛЄ, 
то в парах, де на момент при-
зупинення змагань суперники 
не зіграли ще жодного поєдин-
ку, сильнішого визначатимуть 
за підсумками одного матчу, 
котрий має відбутися на ней-

тральному полі.
 А в ситуації, де опоненти 
вже провели першу частину 
протистояння, мусять відбути-
ся повторні матчі. Не виключе-
но, що на матч-відповідь проти 
«Шахтаря» німецький «Вольфс-
бург» прибуде до України, хоча 
наразі 100-відстоткової впев-
неності в цьому варіанті УЄФА 
не має. «Місце проведення поє-
динку, котрий відбудеться 5 
або 6 серпня, буде підтвердже-
но додатково», — йдеться в пре-
срелізі Європейського футболь-
ного союзу. ■

Григорій ХАТА

 В останнє десятиліття 
київському «Динамо» ней-
мовірно складно даються тро-
феї. При цьому домінування 
«Шахтаря» розповсюджуєть-
ся не тільки на чемпіонат, де 
за минулу декаду донецький 
клуб узяв вісім чемпіонських 
титулів. Виграли «гірники» й 
сім із дев’яти попередніх куб-
кових розіграшів. Тож, вибив-
ши на стадії 1/8 фіналу з Куб-
ка «Шахтар», столичні дина-
мівці, аби не втратити можли-
вості виграти перший з 2016 
року трофей, iз максимальною 
відповідальністю підходять до 
кожного наступного свого поє-
динку в розіграші. 
 Загалом, після вильоту з 
Кубка «гірників», для «біло-
синіх» турнірний шлях скла-
дається вельми комфортно. По 
суті, залишитися в нинішньому 
сезоні без кубкової чаші дина-
мівці можуть лише у випадку, 
якщо самі створять собі пробле-
ми. До гостьового півфінально-
го поєдинку проти першоліго-
вого «Минаю» підопічні Олек-
сія Михайличенка поставилися 
відповідально, забивши у воро-
та суперника, котрий у поточ-
ному році не провів іще жодного 
офіційного поєдинку, швидкий 
м’яч. Власне, до перерви дина-
мівці ще одного разу скориста-
лися розбалансованістю захис-
ної ланки суперника, покарав-
ши «Минай» за провал у цен-
трі оборони. А реалізуй Фран 
Соль у першому таймі ще й пе-
нальті — доля матчу була б ви-
рішена достроково. Однак іс-
панець, який після голландсь-
кого чемпіонату більше двох 
років усе ніяк не може адапту-
ватися до українських футболь-
них реалій, iз «позначки» про-
бив повз ворота, забезпечивши 
таким чином інтригою й другу 
частину гри.
 Зауважимо, що в порівнян-
ні з останнім матчем чемпіона-
ту, в якому «біло-сині» здобу-

ли важливу перемогу над «Зо-
рею», на кубкову гру з «Ми-
наєм» — третьою командою в 
Д-1 — Олексій Михайличен-
ко випустив у «старті» одразу 
двох виконавців атакувальної 
ланки. І якщо Соль своїм шан-
сом не скористався, то данець 
Дуелунд двічі відзначився у во-
ротах господарів.
 «Кубок не терпить легко-
важності. Після останніх мат-
чів у чемпіонаті нам потрібно 
було знайти емоції й сили, аби 

зіграти так, як вимагає того ре-
зультат. Тому я радий, що нам 
це вдалося», — наголосив піс-
ля переможного завершення 
матчу Олексій Михайличен-
ко. Довести ж рахунок до роз-
грому динамівцям не дозволи-
ли арбітри, котрі, маючи перед 
очима систему ВАР, скасували 
третє взяття воріт «Минаю».
 У цілому «відеоасистент» 
рефері (у даному випадку ар-
бітром ВАР був Євген Арановсь-
кий) працював у матчі на повну. 

Головна суддя матчу Катерина 
Монзуль не раз обговорювала 
зі своїм колегою спірні момен-
ти, котрі траплялися у штраф-
них майданчиках обох супер-
ників. Щоправда, в жодному з 
епізодів, коли йшлося про гру 
рукою, арбітр пенальті так і 
не призначила. А от непоміче-
ний своєю помічницею офсайд 
під час розгортання динамів-
цями результативної комбіна-
ції Монзуль на відеоповторі за-
фіксувала, через що й скасува-

ла гол Вербича. «Із цією брига-
дою арбітрів у нас завжди матчі 
проходять нелегко», — заува-
жив очільник «Динамо». 
 Хоча до розряду складних 
кубковий поєдинок «Динамо» 
у передмісті Ужгорода все ж не 
віднесеш. Опонента ж з першої 
ліги, котрий, опонуючи гранду, 
вирішив не сідати в глуху оборо-
ну, наставник «біло-синіх» оха-
рактеризував як команду, що 
може заграти в прем’єр-лізі.
 До слова, успішно долати 
півфінальний бар’єр на Закар-
патті динамівцям допомагали 
їхні фанати. Завдяки архітек-
турним особливостям скромної 
селищної арени, котра з проти-
лежного до центральної три-
буни боку дозволяла глядачам 
безперешкодно стежити за пе-
ребігом двобою, невелика гру-
па столичних уболівальників 
зуміла забезпечити свою ко-
манду бодай якоюсь підтрим-
кою. «Дякую вболівальникам і 
«Динамо», і «Минаю» за те, що 
знайшли можливість повболі-
вати за свої команди, нехай і за 
межами стадіону», — відзначив 
Михайличенко.
 Зауважимо, що другий фі-
наліст національного Кубка-
2020 визначиться наступно-
го тижня в Маріуполі, де одно-
йменний місцевий колектив 
прийматиме «Ворсклу». ■
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«Кубок не терпить легковажності. Після останніх матчів у чемпіонаті 

нам потрібно було знайти емоції й сили, аби зіграти так, як вимагає того 
результат. Тому я радий, що нам це вдалося».

Олексій Михайличенко
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

КУБОК

Хто крайній? Арбітр
Столичні динамівці стали першими фіналістами національного Кубка

■

«Дубль» данця Дуелунда в матчі проти першолігового «Минаю» вивів «Динамо» до фіналу Кубка країни.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Перший півфі-
нал. «Минай» — «Динамо» — 0:2 
(Дуелунд, 9, 39; нереалізоване пе-
нальті: Соль, 27 («Д»)).

■

ОРГПИТАННЯ

Із Кельна — до Лісабона
У Європейському футбольному союзі суттєвим чином 
видозмінили формат проведення «плей-оф» перерваних навесні 
єврокубкових турнірів

■

На початку серпня «Шахтар» проведе свій повторний поєдинок 
1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга».
Фото з сайта shakhtar.com

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Судове засідання:
 — Шановна, за що ви вдарили 
свого чоловіка?
 — А що, для цього обов’язково 
потрібні причини?

* * *
 — У мене бiда, я купив кварти-
ру, а там звукоізоляція така, що чую, 
як сусід по телефону розмовляє.
 — Пощастило тобі, я чую, як 
сусідам по телефону відповідають.

* * *
 — Люба, я стою в заторi, до 

РАЦСу не встигну. Виходь замiж за 
кого-небудь іншого.

* * *
 Прийшов п’яний сусід і попросив 
політичного притулку. А потім прийш-
ла сусідка з качалкою і наплювала на 
всі норми міжнародного права.

* * *
 — Знаєте, ви так схожі на мого 
п’ятого чоловіка.
 — А ви скільки разів були за-
мiжнi?
 — Чотири.

Мистецтво творити і вчити
Таємниці рисунків і прізвища художника Бориса Піаніди у рік століття

По горизонталі:
 1. Відомий фінансист і меценат, із 
якого канал ZIK зробив чергового «во-
рога народу». 5. Спеціальна затичка 
для пляшки вина. 8. Посада у посоль-
стві. 9. Великий базар. 10. Держава в 
Гімалаях, окупована Китаєм. 11. Річ-
ка, на якій у 1945 році радянські війсь-
ка зустрілися з союзниками. 14. Ім’я 
знаменитої американської телеведу-
чої. 17. Кабан, придатний для розмно-
ження. 19. Ім’я голлівудської актриси, 
зірки фільму «9 з половиною тижнів». 
20. Ім’я героя казки Андерсена, який 
розносить сни. 21. Латиноамерикансь-
ка країна. 22. У слов’янській міфології 
— бог пекла, а також війни, кривавих 
бійок, кровопролить та всілякої біди, 
якому протистояв бог добробуту і зла-
годи Чур. 23. «... на нашій Україні — 
неначе писанка ...» (Тарас Шевченко). 
24. Обман, брехня. 25. Великий бар-
вистий папуга. 26. Насадка, яка захи-
щає зуби боксера під час поєдинку. 
28. Весняний первоцвіт, який прийня-
то топтати, щоб довго жити. 31. Твари-
на, яку будять у лютому, щоб дізнати-
ся прогноз на весну. 34. Давньогрець-
ка муза любовної поезії. 35. Головна 
площа стародавніх Афін. 36. Хорват-
ський футболіст, до недавнього часу 
— головний тренер мюнхенської «Ба-
варії». 37. Річка на Кавказі. 38. Чорно-
морський курорт.
 По вертикалі:
 1. Легендарний козацький ота-
ман, якого вважали характерником. 2. 

Прямокутна доріжка чи рушник, який 
стелять на стіл поверх скатертини. 3. 
Японська рисова горілка. 4. Китайська 
валюта. 5. Риба з родини осетрових. 
6. Ім’я доброго розбійника із Шер-
вудського лісу. 7. Країна на Близько-
му Сході. 12. Невеличкий світильник 
біля ікони. 13. Засіб, до якого вдали-
ся нацисти під час Другої Світової вій-
ни, щоб взяти Ленінград. 15. Друко-
вані ЗМІ. 16. Хижа риба, з якою час-
то порівнюють журналістів. 17. Рим-
ський правитель, якому, за висловом 
Христа, треба давати своє, а Богові — 
Богове. 18. Історична частина Вели-
кобританії. 26. Затискач для кріплен-
ня електричних дротів. 27. Столиця 
Чехії.  29. Кавун як різновид плоду. 
30. Широка пряма дорога. 31. Вид 
спорту, який прославив братів Клич-
ків. 32. Казковий королевич. 33. 
«Пливе ..., пливе ... по Тисині» (на-
родна пісня). ■

Кросворд №50
від 12—13 червня

Дара ГАВАРРА

 Тільки-но на час карантину трош-
ки стих скандал довкола розлучен-
ня і подальших судових справ Ембер 
Херд проти Джонні Деппа, як знову 
надійшли новини з «лінії оборони» 
цієї сімейної війни. Нагадаємо, піс-
ля розлучення пари в 2016-му Ембер 
звинуватила колишнього в сімейно-
му насильстві. Усі ЗМІ облетіли фото, 
на яких скривджена жінка поставала 
із жалісливим личком та синцями на 
ньому. У США дуже жорстко реагують 
на подібні витівки чоловіків щодо жі-
нок не лише в публічному просторі, а 
й у кримінальному. Тож «Джеку Го-
робцю» загрожувало судове прова-
дження. Проте його прихильники під-
няли бучу, а адвокати почали збирати 
свідчення на захист свого підопічного. 
Що цікаво, не лише друзі актора, а й 
навіть його колишня дружина і матір 
його дітей Ванесса Параді заступилися 
за Джонні, розповівши пресі, що він не 
здатен на подібні вчинки.
 Та хай би що там було, Ембер Херд 
і далі продовжувала судові справи, 
адже це могло принести їй значні диві-

денди як стороні, яка пост-
раждала. Акторка досі зні-
малася то в ролях другого 
плану, то взагалі у третьо-
сортних фільмах, так що 
коли не гроші, то бодай зай-
ва реклама в пресі їй би не за-
вадила. Тож судове шоу мало 
продовжуватися, підігріваю-
чи інтерес до її персони. Та на 
заваді став карантин, який 
тимчасово призупинив судо-
вий процес, а згодом і взагалі 
сталася дивна річ: усі четверо 
її адвокатів — Джулі Фінк, Де-
від Брук, Роберт Каплан та Джон 
Куїнн — відмовилися її захища-
ти, пославшись на те, що під час 
обмежень у зв’язку з пандемією 
важко пересуватися країною. 
Та, на думку адвокатів Деп-
па, їм просто набридло ко-
пирсатися в тій купі лайна, 
яку Херд вилила і продовжує 
лити на свого колишнього. 
Нагадаємо, за фальшиві зви-
нувачення у насильстві Ембер 
Херд загрожує до трьох років 
ув’язнення. ■

СІМЕЙНІ ПУТА

Ембер Херд починає і...
...здається, програє

■

з 22 до 28 червня
 Овен (21.03—20.04). Будьте уважнi до 

власного здоров’я. Досить часто ви стражда-
тимете від головного болю, намагайтеся не пе-
ревтомлюватися.
 Дні: спр. — 22, 26; неспр. — 23.

 Телець (21.04—21.05). Ви відчуєте емо-
ційний підйом, але радимо енергiю направити 
в мирне русло. Стежте за харчуванням і частi-
ше займайтеся спортом.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 28. 

 Близнюки (22.05—21.06). Конфліктних 
ситуацій не уникнути. В усіх ситуаціях намагай-
теся зберігати здоровий глузд i першими йдiть 
на компромiс.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Бiльше уваги придi-
ляйте здоровому способу життя. Частіше бу-
вайте на свіжому повітрі, це допоможе збере-
гти здоров’я.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Ви зустрінете люди-
ну, яка змiнить ваше життя. Остерігайтеся не-
обдуманих вчинків, які можуть поставити під 
загрозу стабільність i спокiй.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). На роботi у вас 
з’являться новi обов’язки, тож вiльного часу 
залишиться обмаль. Вихiднi ви проведете у ве-
селiй компанiї.
 Дні: спр. — 23, 26; неспр. — 27.

 Терези (24.09—23.10). Будьте готові до 
того, що зі своєю другою половинкою ви мо-
жете зустрітися в несподіваному місці й за не-
передбачуваних обставин. Уникайте монотон-
ності у стосунках.
 Дні: спр. — 28; неспр. — немає.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не бійтеся виру-
шити в далеку подорож. Цей тиждень буде для 
вас «золотим дощем». Одружені пари можуть 
розраховувати на злет емоцій у стосунках.
 Дні: спр. — 23, 27; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12).  Не бійтеся вис-
ловлювати захоплення своїм партнером, пос-
тарайтеся знайти в собі й у ньому нові риси. 
Спільні захоплення підуть вам на користь.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Козеріг (22.12—20.01). Для того щоб 
домогтися успіхів на роботi, вам необхідно до-
класти багато зусиль. Будьте зібрані й збері-
гайте спокій, навіть якщо вам здасться, що си-
туація виходить з-під контролю.
 Дні: спр. — 22, 24, 26; неспр. — 28.

 Водолій (21.01—19.02). Необхідно дія-
ти тактовно й проявити терпіння. У вас буде ве-
лике бажання добитися успіху, і зірки вам у цьо-
му допоможуть.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Риби (20.02—20.03). Головне для вас 
— кар’єрне зростання для самореалізації. Ви 
будете повністю задоволені ситуацією, але ос-
терігайтеся суперництва і плiток.
 Дні: спр. — 22, 25; неспр. — 24. ■

Ембер Херд.❙

20—21 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, помiрнi короткочаснi дощi, гро-
зи, подекуди град. Вiтер південно-схiдний, 5-10 м/с. Температу-
ра вночi +17...+19, удень +27...+29. Пiслязавтра вночi +17...+19, 
удень +27...+29.

Миргород: невеликi короткочаснi дощi. Уночi +16...+18, удень 
+27...+29. Вінниця: короткочаснi дощi. Уночi +15...+17, удень 
+24...+26. Одеса: помiрнi короткочаснi дощi. Уночi +18...+20, 
удень +24...+26.

18 червня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 21-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, значнi дощi. Трус-
кавець: уночi +14...+16, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +21...+23.
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