Село без грамоти

Родинам двох курсантів, які загинули
в авіакатастрофі під Чугуєвом,
відмовили в наданні статусу членів
сім’ї загиблого військовослужбовця
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На фінальному етапі
перебування Ангели
Меркель при владі
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,090 грн
1 € = 32,024 грн
1 рос. руб. = 0,375 грн

Географічний
колорит

■ РИМА ТИЖНЯ

Замовлення
на Євро-2020
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Українські футболісти вважають, що на Євро-2020 виконають
поставлене перед ними завдання
» стор. 15

Ми ввмікнемо машину часу
Вже наприкінці цього тижня.
Цьогоріч у нас визначаються
Чемпіони минулорічні!
Чи сягнемо у грі ми гармонії?
Хто б розумний відповідь дав!
Нас чекає столиця Румунії,
Але спершу чека Амстердам.
Ми у пристрасті в давнім полоні,
І ця пристрасть нас міцно трима.
В Амстердамі на стадіоні
Зеленіє густа трава!
У неділю наша команда
Буде грати по тій траві.
Вболівальницька вся громада
Шле туди флюїди свої!
Ми всією громадою молимся!
Наша мрія нам дорога!
Хай у Зінченка і в Ярмоленка
Будуть влучні око й нога!
Хай пронижуть, як вовк отару,
Від суперників хай утечуть
І спіймають момент для удару
Маліновський і Яремчук!
Хай приходить та мить фартова,
Коли раптом складається все!
Золота голова Циганкова
Хай удачу нам принесе!
Ми за вас кулаки тримаєм,
Мріє, здійснюйся вже, давай!
Гострим пасом щоб Караваєв
Спік супернику каравай!
Хай паси не летять даремно,
Адресата щоб кожен знайшов!
Степаненко на Шапаренка,
А Миколенко — на Матвієнка!
Тимчик — Безус — Зубков — Судаков!
Хай під час жорсткого двобою
Нам удачі зірка горить!
Хай Георгій Бущан собою
Вщент заповнить простір воріт!
І нехай не з офсайду, а чесно
У ворота м’ячі летять,
І нехай заповіти Шевченка
Українці втілять в життя!

❙ В умовах коронавірусної пандемії прикордонний контроль в Бухаресті українські збірники проходили просто неба.
❙ Фото пресслужби УАФ.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021

ІнФорУМ

«Чому б не відновити втрачену традицію, коли ХАЗ і ХАІ працювали разом. У
нас також є чимало державних і приватних фірм, які зацікавлені у постачанні
на авіавиробництво своїх комплектуючих. Отож нам усім треба об’єднати
зусилля і створити «народний літак».

■ «КРИМНАШ»

Окупаційний суд Сімферополя заочно
засудив Едема Бекірова до семи
років позбавлення волі
Тарас ЗДОРОВИЛО
В окупованому Росією Криму так званий Центральний районний суд Сімферополя виніс заочне покарання
українському активісту, колишньому політв’язню Едему Бекірову — сім років позбавлення волі у колонії загального режиму. Ексбранець Кремля вважає, що цей
заочний вирок покликаний «налякати народ».
Кримсько-татарський активіст так відреагував на
це, вкотре показуючи справжню сутність країни-агресора Росії: «Вчора прокурор просив 4 роки, сьогодні вже 7
років — одна ніч принесла ще 3 роки терміну. Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що
можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно.
Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або вести будь-які справи. Я думаю, такі терміни
дають для залякування народу, щоб показати: «сидіть
тихо, будете ворушитися, ми навіть заочно винесемо вам
терміни».
За словами Едема Бекірова, він зі своїми захисниками буде подавати апеляцію. Правозахисник також додав,
що головне — це те, що він на волі.
У свою чергу уповноважена ВРУ Людмила Денісова заявила: «Бекірова звинуватили за сфабрикованою
справою в нібито «зберіганні та перевезенні вибухових
речовин». Вважаю судилище стосовно Бекірова, інваліда
першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян».
Людмила Денісова наголосила, що засуджує незаконні дії російської влади, та звернулася до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію,
задля припинення політичного переслідування громадян
України та звільнення всіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого
Криму, Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що 7 вересня 2019 року між Україною і
Росією відбувся «великий обмін», в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, у тому числі Едем Бекіров,
який після прильоту до Києва почав тривале лікування.
Едем Бекіров народився у 1961 році. Мешкав у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
України. Активіст кримськотатарського національного
руху. Одружений та має двох дорослих дітей. Інвалід 1-ї
групи.
Силовики затримали його на в’їзді до Криму вранці 12
грудня 2018 року. На півострів він прямував, щоб відвідати літню матір та інших родичів перед плановою операцією на серці. Був вивезений спецслужбами з Криму.
Засуджений до семи років колонії загального режиму
і штрафу 150 тис. рублів за ч. 2 ст. 222 («Незаконне придбання, зберігання і носіння боєприпасів і вибухових речовин, вчинені групою осіб за попередньою змовою», до
шести років позбавлення волі) і ч. 2 ст. 222.1 КК РФ («Незаконне виготовлення вибухових речовин, а так само незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових
пристроїв, вчинені групою осіб за попередньою змовою»,
до 8 років позбавлення волі). При обміні був відпущений
під зобов’язання про явку в суд.
У травні 2020 року «суд» у Криму відновив слухання
у «справі Бекірова» в заочному форматі. ■

■ ЗА СВОДОДУ СЛОВА
Цими днями голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав звільнити 84 незаконно заарештованих журналістів у Криму, Білорусі, Азербайджані, Туркменії, Росії. Він закликав звільнити, зокрема, 9 кримськотатарських журналістів, фрілансера
«Радіо «Свобода» Владислава Єсипенка, заступника головного редактора журналу «Чорноморська безпека» Олексія Бесарабова (перебуває
за ґратами в Криму) та щонайменше 30 незалежних білоруських журналістів.

гендиректор авіазаводу

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Кайдани на правду

Олександр Кривоконь

На Донбасі знову втрати: в районі відповідальності наших підрозділів під час
виконання службових обов’язків 9 червня
трагічно загинула військовослужбовець
128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
Про це повідомила пресслужба Закарпатського легіону. Причина смерті й ім’я жінки не уточнюються.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті
22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої
контактної групи. Протягом доби середи 9 червня в районі проведення операції
Об’єднаних сил зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.
Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів
і стрілецької зброї. У напрямку населеного
пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку 10 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту
Новгородське противник відкрив вогонь зі
станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У середу українські позиції відвідав
президент України. Володимир Зеленський у робочій поїздці зустрівся з військовими, які несуть службу на передовій,
та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті. «Дійсно, ми бачимо і військові відзначають зменшення кількості пострілів, вона значно знизилась за останні

Зменшення обстрілів —
ще не закінчення війни
На передовій загинула жінка- військовослужбовець
7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати», — констатував глава
держави.
Як і раніше, у промовах Володимира
Зеленського, який до президентських виборів ігнорував повістки військкомату, багато хто чує не щирість, а слова для «так
годиться»: «Відвідання наших захисників
— це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю».
Українська сторона СЦКК тим часом
повідомляє про нові факти порушень з
боку збройних формувань РФ та її найманців, які зафіксовані Місією ОБСЄ та оприлюднені у звіті. Окрім непоодиноких випадків порушення режиму припинення вогню,
занепокоєність представників Місії ОБСЄ
викликають перепони та заборони, які влаштовують бойовики щодо доступу на території, тимчасово непідконтрольні уряду України.
Так, 6 червня на блокпості російських
окупантів, розташованому біля населеного
пункту Василівка Донецької області, найманці ЗФ РФ дозволили патрулю Місії проїзд до населеного пункту Староласпа лише
після 42-хвилинної затримки, тодi як інші
автомобілі вільно перетинали блокпост в
обох напрямках.

Того ж дня у населеному пункті Староласпа Донецької області найманець окупантів дозволив патрулю Місії проїхати до населеного пункту Новоласпа лише в супроводі іншого найманця.
Крім того, БПЛА Місії малого радіусу
дії під час виконання запланованого польоту в районі населеного пункту Троїцько-Харцизьк, розташованого на тимчасово
непідконтрольній уряду України території,
неодноразово зазнавали впливу перешкод
сигналу внаслідок глушіння.
Зважаючи на невтішну статистику показників щодо перешкоджань виконання
мандату Місії ОБСЄ, окупанти збільшують
інтенсивність глушіння БПЛА над підконтрольною уряду України територією з метою звинувачення в цьому української сторони.
У підтвердження зазначеного Місія
ОБСЄ зафіксувала та оприлюднила у звіті
чергові факти перешкоджання роботі БПЛА
ОБСЄ російськими найманцями, які здійснювали глушіння керуючого сигналу під час
прольоту населених пунктів Торецьк та Верхньоторецьке на підконтрольній Україні території. Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом. ■

■ ВИРОБНИЦТВО

Народний шанс
на політ
Харківське авіапідприємство
самотужки не зможе
відновити будівництво
фірмового Ан-74
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківське авіапідприємство стало співвиконавцем державної програми з випуску вітчизняного багатофункціонального гелікоптера МСБ-2, що
реалізується на виробничих
майданчиках запорізького ПАТ
«Мотор Січ». Для цього проєкту харків’яни створюють хвостову балку і повне оснащення
по фюзеляжу. Цю новину озвучив на пресконференції генеральний директор заводу
Олександр Кривоконь, який після чотирирічної перерви знову
зайняв колишню посаду і вдруге намагається реанімувати занедбане виробництво.
Сьогодні ситуація на
ХДАВП ще більш критична, ніж у порівняно далекому
2017 році. Загальний борг підприємства зріс майже до 4 мільярдів гривень. Фінансово-

го прориву найближчим часом
чекати не доводиться, оскільки
авіакомпанії більше не доставляють сюди базові харківські
літаки на технічне обслуговування. Завод також фактично припинив випуск комплектуючих до різної техніки. «На
сьогоднішній день втрачено
всі компетенції з відновлення
і будівництва літаків, — каже
Олександр Кривоконь. — Але
ми зайшли з новою командою
і починаємо відновлювати процеси з завантаження наших потужностей».
Для початку на підприємстві планують укласти договір
з одним із національних перевізників на добудову і продаж
двох авіамашин за лізинговою схемою. Тут також створили офіс управління проєктами,
де намагаються тверезо оцінити теперішню реальність. Остання не викликає великого оп-

тимізму, оскільки ХДАВП фактично втратив свій кадровий
потенціал. Тобто на заводі й
понині рахується 1585 чоловік,
але насправді це нічого не означає. Недавно тут вирішили
вивести на роботу працівників
конструкторського бюро, аби ті
оцифрували проєктну документацію. Утім із 60 вийшло менше половини, а решта написали заяви про звільнення. Втім
бригади для технічного обслуговування та випуску комплектуючих тут зібрати ще можна,
тому на ці два напрями і робитимуть ставку. Олександр Кривоконь каже, що вже провів переговори зі старими клієнтами
підприємства, і ті готові відновити співробітництво.
Що ж стосується випуску
нових машин, то до цього напряму діяльності ХДАВП навряд чи колись повернеться
самостійно. На думку директора, цей сумний факт необхід-

но нарешті визнати відверто,
аби не тішити себе порожніми
надіями. Але водночас не все
так безнадійно, як може здатися на перший погляд. «Недавно я мав зустріч iз науковцями
Харківського аерокосмічного
університету, — каже він. — У
них є школа і кадри, у нас —
досвід і машини. Чому б не відновити втрачену традицію, коли
ХАЗ і ХАІ працювали разом... У
нас також є чимало державних
і приватних фірм, які зацікавлені у постачанні на авіавиробництво своїх комплектуючих.
Отож нам усім треба об’єднати
зусилля і створити «народний
літак». З цією ініціативою ми
будемо виходити до потенційних партнерів уже найближчим
часом». Покупцем нової техніки може стати Національна міжрегіональна компанія-перевізник, програма створення якої
вже обговорюється на державному рівні. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

Майже 46 млрд

4,3 млрд

євро

2 млн

гектарів

Майже 1,5 млн

47 тис.

сімей

потрібно
нових лісів планується
в Україні отриУкраїні для модернізації ТЕС, констатува- висадити до 2030-го, згідно зі стратегією еколо- внутрішньо
гривень
мали бебі-бокси з початку року, повідопозичили бізнесу банки, зазначили у Мін- ли в Міненерго.
гічної політики України, заявили в Міністерстві переміщених осіб зареєстровано в Україні, мили в Мінсоцполітики.
фіні України.
захисту довкілля та природних ресурсів.
інформує Міністерство соціальної політики.

ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкаській обласній лікарні після капітального ремонту відкрили відділення
екстреної медичної допомоги. Як повідомили «Україні
молодій» у Черкаській ОДА,
вартість робіт складає майже
14,5 мільйона гривень.
«Ми розмежували зони планової та екстреної госпіталізації, розмістили поруч із входом протишокову палату, аби
ближче та оперативніше надавати екстрену допомогу пацієнтам», — розповідає головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник. За його
словами, ця палата обладнана дефібрилятором, спеціальною апаратурою, ШВЛ-ом. Тут
є новітній комп’ютерний томограф — нині один із найкращих
в Україні.
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■ МЕДИЦИНА

■ ДОРОГИ

Багатомільйонний зразок

Обіцяють
капітально

У Черкасах планують ремонт чотирьох корпусів обласної лікарні
«Це приймальне відділення — зразок того, яким
має бути весь лікувальний
заклад. На цей рік ми запланували ремонт чотирьох корпусів обласної лікарні. Паралельно робимо проєкти
на внутрішню реконструкцію, аби це був комплексний
об’єкт, який змінить і підхід, і
якість надання послуг для пацієнтів», — каже голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, наголошуючи, що розвиток медицини є пріоритетом
для обласної влади. ■

На відремонтованому шляху
облаштують велодоріжки
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Відремонтоване відділення екстреної допомоги Черкаської обллікарні.
❙ Фото надане Черкаською ОДА.

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Корона Карпат» перед стартом
Трускавець готує чотириденний «марафон» для любителів українського кіно
Валентина САМЧЕНКО
Уже вдев’яте проходитиме у курортній столиці Галичини Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», із 24 по 27 червня. Цього
року, як і в попередні, за «Золоту корону» змагатимуться лише українські стрічки. Бо маємо з чого вибрати і чим похвалитися — український кінематограф
на повну потужність заявив про свою силу і вміння
зняти таке кіно, яке сміливо може конкурувати із зарубіжними фільмами на світових кінофестивальних
майданчиках, констатують організатори.
У ці дні до Трускавця приїдуть улюбленці глядачів: актори Наталія Сумська, Ірма Вітовська, Лариса Руснак, Олексій Тритенко, Дмитро Тубольцев,
Костянтин Лінартович.
Фільмом-відкриттям ІХ Трускавецького кінофестивалю «Корона Карпат» буде картина «Земля
блакитна, ніби апельсин» режисерки Ірини Цілик.
У січні 2020 року стрічка отримала нагороду на кінофестивалі «Санденс» «За найкращу режисуру
документального кіно». Відтоді вже має більше
десятка інших нагород, увійшовши до офіційної
програми понад півсотні міжнародних кінофестивалів. Фільм про життя людей на Донбасі, які опинилися у прифронтовій зоні: 36-річна Ганна сама
виховує чотирьох дітей у Красногорівці, де останні
роки звичною є тріскотня обстрілів. А треба жити й
думати про майбутнє. Мама й діти мають різні захоплення і навіть самотужки фільмують своє життя під час війни Росії проти України.
«Толока» режисера Михайла Іллєнка; «Антон
і червона химера» Зази Урушадзе; «Черкаси» Ти-

❙ У Трускавець на фестиваль приїдуть
❙ Наталія Сумська, Дмитро Тубольцев,
❙ Костянтин Лінартович, Ірма Вітовська.
мура Ященка; «Наші Котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної
операції з елементами тимчасового воєнного стану» Володимира Тихого; «Спадок брехні» Адріана
Бола; «Фокстер і Макс» Анатолія Матешка; «Чорний ворон» Тараса Ткаченка; «Номери» Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва; «Пекельна хоругва»
Міші Косторова; «Забуті» Дар’ї Онищенко; «Передчуття» В’ячеслава Криштофовича — всі ці фільми поціновувачі кіно матимуть змогу подивитися у рамках конкурсної програми повнометражних
фільмів фестивалю. А також «Атлантиду» Вален-

тина Васяновича — фільм, який здобув історичну перемогу для України на Венеціанському кінофестивалі у секції «Горизонти».
Надзвичайно цікавою й насиченою обіцяє
бути й програма короткого метра та «дипломних робіт». Пройшли відбір у Другій конкурсній
програмі: «Адамівна» (режисер Олександр Биков), «Десь поряд» (Наталія Давиденко), «Потвора» (Віктор Скуратовський), «Перекур» (Михайло Іллєнко), «Особливий день» (Євген Мазуренко), Summertime (Алла Демура), «Тумани» (Володимир Бакум) та інші.
У позаконкурсній програмі на кінофестивалі
«Корона Карпат» представлять «Внутрішні війни» режисерки Марії Кондакової, «Депортація
44-46» Олесі Моргунець-Ісаєнко, а також артхаусний фільм «Стасіс», що був створений у міжнародній копродукції України, Литви й Франції та
брав участь у 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Кінородзинкою у Трускавці також буде документальний фільм «З України до
Голлівуду».
На фестивалі традиційно встановлять Бронзову плиту фільму-переможцю попереднього кінофестивалю. Гран-прі у 2019-му отримали «Мої
думки тихі» Антоніо Лукіча. (Через коронавірус
минулого року «Корону Карпат» не проводили).
Масштабна 4-денна кіноподія, яка включає
аналітичну і соціально-доброчинну складові, відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, департаменту культури Львівської облдержадміністрації та Трускавецької міської ради. ■

■ ПРИРОДА

Коні не винні
У Чорнобильській зоні народилися лошата
Людмила СТРИГУН
На днях табун коней з
12 особин помітили на північній околиці міста Чорнобиль. Четверо особин — лошата цього року народження. Вони відрізняються розміром та світлим кольором.
Як повідомляють у Чорнобильському радіаційноекологічному біосферному
заповіднику, табуни коней

Пржевальського поповнюються в середині квітня — на
початку травня. Після вагітності тривалістю 12 місяців
кобила народжує одне лоша,
яке одразу стає на ноги. У
травні малюків побачити
було складно, бо тварини з
дитинчатами не часто виходять на відкриті простори.
А через місяць після народження молоді коні вже
здатні витримувати ритм
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руху табуна. Тоді й з’явилася
можливість оцінити цьогорічний приплід, пояснюють у Чорнобильському за-

повіднику. І додають, що
збільшення на 50 відсотків
— непоганий результат для
цього табуна. ■

Продовжується капітальний ремонт 8
кілометрів автодороги «Драбів—Золотоноша». Останній раз її так добросовісно
ремонтували у 1987 році. Як повідомляють у Службі автомобільних доріг у Черкаській області, капітальний ремонт ділянки цієї автодороги проводять від автошляху «Київ—Харків—Довжанський» у Київській області й до селища
Шрамківка на Черкащині.
«Наразі розширюємо автодорогу,
влаштовуємо георешітки для підсилення конструктиву та стабілізації ґрунтової основи, укладаємо шар основи проїжджої частини зі щебенево-піщаної
суміші, обробленої цементом, та вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття», — розповідають у Службі автодоріг Черкащини. Також, наголошують
дорожники, у рамках ремонтних робіт
на дорозі буде влаштовано фінішний
верхній шар зі щебенево-мастикового
асфальтобетону.
Водночас, у рамках капітального ремонту, на цій дорозі укріплять узбіччя,
облаштують нові автобусні зупинки,
бар’єрне огородження, дорожні знаки та
розмітку. А в селі Кононівка Драбівського району, через яке проходить ця автодорога, облаштують тротуари та велосипедні доріжки, а ще — три пішохідних переходи з автономним освітленням. Капітальний ремонт цього відрізка
дороги веде ТОВ «Ростдорстрой». ■

■ ОВВА!

Стомився
грабувати
Злодій заснув на місці
злочину
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Мошни Черкаського району
чоловік хотів пограбувати господарське
приміщення місцевої жительки, але під
час «роботи» стомився і заснув. Як повідомили «Україні молодій» у Черкаському обласному управлінні поліції, спочатку злодюжка зібрав речі та виніс їх
на подвір’я. А потім вирішив повернутися і ще понишпорити по закутках.
Цього разу він знайшов горілку, смачно прилив вдалу «операцію», ліг перепочити й «відключився».
Тим часом додому повернулася господиня, побачила зламане вікно, складені особисті речі на вулиці та непроханого гостя, що спав на ліжку в одній з
кімнат. Зрозумівши, що сталося, жінка одразу викликала правоохоронців.
Поліціянти особливо не церемонилися — розбудили чоловіка та затримали
його за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

30 тис.

українців

150

об’єктів

81

нардеп-мільйонер

54,5%

українців

35,7%

українців

створили рукопискультури планується
винаймає житло за денегативно сприйняли
вважають популізмом
ну Біблію, яку презентовано в Національно- відновити за три роки в межах «Великої ржавний кошт, розповіли у Комітеті балотування Володимира Зеленського на другий оголошену нинішнім президентом деолігархіму заповіднику «Софія Київська», повідоми- реставрації», заявив міністр культури та виборців України.
президентський термін, згідно з даними опитуван- зацію в Україні, наголошують у Центрі соціальла пресслужба заповідника.
інформполітики Олександр Ткаченко.
ня Київського міжнародного інституту соціології. них та маркетингових досліджень SOCIS.
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СУСПІЛЬСТВО

■ НЕСПРАВЕДЛИВО

«Смерть не пов’язана
із захистом Батьківщини»
Родинам двох курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом,
відмовили в наданні статусу членів сім’ї загиблого військовослужбовця
Ліна ТЕСЛЕНКО

У вересні минулого року всю Україну
сколихнула трагедія під Чугуєвом. Тоді в
авіатрощі літака Ан-26Ш загинуло 26 осіб,
19 із них — курсанти Харківського національного університету повітряних сил ім.
Івана Кожедуба. Всі вони прийняли однаково страшну і мученицьку смерть у небі.
Але на землі чомусь виявилися розділеними. Батьки двох курсантів — Максима
Хом’ячука з Вінниччини та Богдана Матвійчука з Житомирщини — вже вісім місяців
оббивають пороги різних інстанцій, щоб
отримати статус членів сім’ї загиблого
військовослужбовця. Але їм відмовляють!
Водночас інші 17 родин загиблих курсантів такий статус отримали без будь-яких
перешкод. То чому ж батькам Максима і
Богдана ніяк не вдається здолати цей бюрократичний бастіон?

Коли закон — як дишло...
«Це цинічний грабунок серед білого дня потерпілих родин, — обурюється
в розмові з «УМ» юрист Валентин Волинець. — Бо не може один і той самий закон
по-різному трактуватися». Пан Валентин
— родом із села Новоживотів Оратівського
району Вінницької області. Хом’ячуки —
практично сусіди, живуть через дві хати
від його батьківського будинку. «Я добре знаю цю родину, проста хороша сім’я,
Максимко підростав на моїх очах — бігав
гратися з племінниками. І раптом таке
горе...» — каже пан Валентин. Він цілком добровільно взявся допомогти Катерині Хом’ячук, звичайній сільській листоноші, якій самотужки — без необхідних
юридичних знань — не до снаги боротися з цією бюрократичною машиною. Адже
пані Катерині навіть відмовили в послугах безкоштовного адвоката — «не положено» і крапка.
Права родин загиблих військовослужбовців захищає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У статті 10 пункт 1 зазначено,
що чинність цього Закону поширюється
на «сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових
дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7
цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час
захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також унаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням
на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та
конфліктів». Власне, посилаючись на цей
пункт закону, батьки сімнадцяти курсантів і отримали статус членів сім’ї загиблого військовослужбовця. І саме з посиланням на цей пункт Катерині Хом’ячук...
відмовили в наданні такого статусу.
У протоколі засідання 12 Регіональної військово-лікарської комісії (№459
від 15 жовтня 2020 року) чітко зазначено,
що смерть солдата Максима Хом’ячука
«пов’язана з виконанням обов’язку військової служби». Проте в Управлінні праці та соціального захисту населення Вінницької райдержадміністрації відповіли: «У такому формулюванні військоволікарської комісії Міністерства оборони
України виносять постанови, якщо, зокрема, травма одержана (крім випадків
протиправного діяння) у разі фактичного
виконання службових обов’язків під час
проходження військової служби в части-

❙ Медаллю «За військову службу Україні»
❙ курсанта Хом’ячука нагороджено посмертно.

❙ Богдан Матвійчук.

❙ Максим Хом’ячук.

нах, які не входили до складу діючої армії. Враховуючи викладене, відсутні правові підстави для встановлення Вам статусу члена сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни згідно з абзацом першим
пункту 1 статті 10 Закону, оскільки причина смерті Вашого сина не пов’язана із
захистом Батьківщини».
Нагадаємо, що в Україні є два типи посвідчень члена сім’ї загиблого. Так зване
«сіре» видають органи соціального захисту населення, а «чорне» видають військкомати. На основі отриманих посвідчень
можна користуватися передбаченими законом пільгами. У пільгах є відмінності,
хоч і незначні. Наприклад, за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пільг на проїзд
у транспорті для членів сімей загиблих не
передбачено, бо їх відмінили у 2015 році,
а за Законом «Про соціальний та правовий
захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» пільговий проїзд для батьків

вого стажу не менше 20 років. У 51-річної
пані Катерини необхідний страховий стаж
є. Але коли вона звернулася по призначення такої пенсії до місцевого органу Пенсійного фонду, їй відмовили. На тій підставі,
що жінка не надала посвідчення про встановлення статусу члена сім’ї загиблого
військовослужбовця, що, як зазначено в
офіційній відповіді, «є обов’язковою умовою для призначення дострокової пенсії».
І знову коло замкнулося.
Та найцікавіше в цій ситуації повело себе Міністерство у справах ветеранів
України. Інстанція, яка мала б захищати
права таких родин, надала роз’яcнення
до закону, яке унеможливило отримання матір’ю Максима Хом’ячука посвідчення члена сім’ї загиблого. І саме на це
роз’яснення посилається Управління праці та соціального захисту населення Вінницької РДА. А як тоді міністерство може
пояснити, що 17 родин загиблих курсантів отримали такі посвідчення? Хіба хлоп-

«Мені не потрібні пільги, мені важливо відновити справедливість
у пам’ять про мого сина. Для мене це принципово».
загиблих військовослужбовців збережено. Також є різниця в оплаті комунальних
послуг та палива — «сіре» посвідчення гарантує 50-відсоткову пільгу, тоді як «чорне» — 75%. Наявність одного посвідчення жодним чином не є перешкодою для отримання іншого. Тому фахівці радять: аби
сповна користуватися передбаченими державою пільгами, краще отримувати обидва посвідчення.
Але пані Катерині відмовили в отриманні як «сірого», так і «чорного» документа. Зокрема, у Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (так нині
називають військкомати) матері курсанта аргументували відмову тим, що вона не
перебувала на утриманні свого загиблого
сина. Бюрократичне коло замкнулося!

Без посвідчення нема пенсії
Відтак жінці порадили звертатися в
суд. Та чи є в згорьованої матері душевні
сили на тривалу судову тяганину? Про це
чиновники, які так захищають державну
кишеню, ніби вона їхня власна, навіть не
думають!
За законом, батьки військовослужбовців, які загинули в період проходження
військової служби, мають право на призначення дострокової пенсії за віком —
жінки можуть виходити на заслужений
відпочинок у 50 років за наявності страхо-

ці не в одному літаку летіли? І чим біль
батьків Максима відрізняється від болю
інших родини?
«Це не є прерогативою Міністерства у
справах ветеранів — трактувати букву закону, — каже Валентин Волинець. — Це
прерогатива Мін’юсту, а взагалі трактує
закони Конституційний Суд, який ухвалює рішення, що є обвов’язковим до виконання». Сподіваємося, що туди Катерині
Хом’ячук все ж звертатися не доведеться.

Заради пам’яті сина
У катастрофі літака під Чугуєвом Вінниччина втратила одразу двох хлопців —
Максима Хом’ячука і Романа Корчовського з Крижополя. Так от, батьки Романа вже давно отримали посвідчення і відповідний статус. Так само мама ще одного
загиблого курсанта Дмитра Студінського
з містечка Озерне, що біля Житомира, без
проблем отримала посвідчення члена сім’ї
загиблого. Видало документ Управління
праці та соціального захисту населення
Житомирської РДА. А от родина Богдана Матвійчука із Новоград-Волинського цієї ж Житомирської області зіткнулася з такими ж перешкодами, що і родина
Хом’ячуків. Пояснення новоград-волинських чиновників ідентичні. «Він не був
у діючій армії. Так пишуть. Оскільки виконання військових обов’язків не були
пов’язані із захистом Батьківщини», —

❙ Мама загиблого Дмитра Студінського
❙ з Житомирщини отримала «сіре»
❙ посвідчення без проблем.
розповів у коментарі «ТСН» батько загиблого курсанта Микола Матвійчук.
Як таке може бути в одній і тій же державі? Ба, навіть у межах однієї області!
Чому одним і тим же законом чиновники
крутять, мов дишлом?
«Мені не потрібні пільги, — каже Катерина Хом’ячук, — мені важливо відновити справедливість у пам’ять про мого
сина. Для мене це принципово». І згорьовану матір можна зрозуміти. Вона віддала державі найдорожче — свою дитину.
А тепер ця держава цинічно торгується,
грається в сороку-ворону — «цьому дам,
а цьому не дам». Але варто не забувати,
що держава — це конкретні люди, які ухвалюють рішення. Виходить, родинам
Хом’ячуків та Матвійчуків просто не пощастило з людьми?
Матері взагалі здатні заради своїх дітей на вражаючі вчинки. Так, мама Богдана Матвійчука пані Наталя нещодавно за
власним бажанням пішла до армії. До цього вона працювала кондукторкою, але син
завжди хотів, щоб мама стала військовою.
Тепер Наталя Матвійчук служить у військовій частині «Десна». У пам’ять про сина
його мрію вона здійснила посмертно...
P.S. Валентин Волинець уже подав
звернення до офісу уповноваженого з прав
людини ВР України, щоб справу взяли на
контроль і посприяли з вирішенням проблеми. За його інформацією, там уже відкрили відповідне провадження. «Україна молода» також слідкуватиме за розвитком подій у цій історії, аби справедливість нарешті було відновлено.■
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■ БЛАГИМИ НАМІРАМИ...

Село без грамоти
У територіальній громаді закривають одразу вісім шкіл
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Таке рішення ухвалили на сесії
Решетилівської міської ради.
Йдеться про закриття малокомплектних сільських шкіл
Решетилівської територіальної
громади, в яких навчається не
більше 40 учнів. У цьому списку опинився й Пащенківський
заклад загальної середньої освіти І—ІІ ступенів, який відвідують 30 школярів, — його закривають разом із дошкільним
підрозділом, де числяться ще
11 дітей. Селяни такого рішення
не вітають, бо вважають, що закриття школи й дитсадка — це
вирок селу.

«Наших дітей позбавляють
права на дошкільну освіту»
На доглянутому шкільному
подвір’ї першою зустрічаю місцеву жительку Галину Зіненко.
Вона пригадує: коли в 1986 році
відкривали цю школу, її син
Руслан саме йшов до першого
класу. «А тепер мій онук Роман
закінчує тут дев’ять класів — і
школу закривають. Образливо,
— в очах жінки зблискують сльози. — Це ж не просто слова: не
буде школи — не буде й села. Он
бачите, на яку руїну перетворилося покинуте приміщення дитсадка, розрахованого на 90 дітей. Порожня будівля контори
теж розвалюється на очах. Така
ж доля чекає й на школу».
«Молодь із Пащенків виїжджає, бо роботу тут знайти
вкрай важко. Але якщо ще й
школу з дитсадком закриють,
то села, вважай, не буде, — пророкує й Валентина Лебеденко,
котра працює на півставки завгоспом у дошкільному підрозділі. — Кажуть, оптимізація мережі малокомплектних шкіл —
це на краще. От тільки для кого
краще, не знаю. У дитсадку найстарші — чотирирічні. То батьки
не горять бажанням возити малюків за сім кілометрів до дитсадка в сусіднє село Шевченкове. Ви ж бачили, які в нас убиті
дороги. Улітку ще сяк-так можна добратися. А взимку їх навіть
не завжди розчищають від снігу. Про це хто-небудь подумав?
Ми ставили питання й щодо нашого працевлаштування, то не
особливо обіцяють. З огляду на
те, що до Шевченківського закладу загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів приєднують
не тільки нашу, а й Шамраївську школу, то на всіх вакансії
навряд чи знайдуться. Мені 56
років, і якщо тут звільнюся, у
такому віці на роботу мене вже
ніде не візьмуть. Я в колективі
найстарша, інші — молоді, кожен хоче працювати. І всі зараз,
як кажуть, біля розбитого корита. Замість того, щоб якось заохочувати молодь лишатися в
селі, створюють усі умови, аби
вона виїжджала».
30-річна Оксана Капустян
із чоловіком та трирічною дитиною живе в Пащенках разом
із батьками, донедавна вважала, що має роботу виховательки в дошкільному закладі. Тепер констатує: закриється дитсадок — і їхній сім’ї, ймовірно,
доведеться кудись виїжджати.
«Як відомо, хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче —

❙ Закривають школу в колись перспективному селі Пащенки.

❙ Шамраївський навчально-виховний комплекс також реорганізовують
❙ через малу кількість дітей.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
причини. Нам називають безліч
причин, щоб закрити сільську
школу й дитсадок. І ніхто не шукає можливостей, аби їх зберегти. Ми просто не уявляємо, як
малюків возитимуть автобусом
до дитсадка села Шевченкове.
Навряд чи хтось із молодих батьків на це наважиться. Думаю,
ті, хто має автомобіль, відвозитимуть свою малечу самі. Решта
ж дітей дошкільного віку, найімовірніше, сидітимуть удома.
Таким чином, наших дітей позбавляють права на дошкільну
освіту, — робить висновок Оксана. — Відверто кажучи, не хочеться виїжджати з села. У мені
всередині ведеться така болісна боротьба. Хочеться, щоб змінилася політика держави щодо
села, аби в сільській місцевості
створювали якісь програми для
молодих. Загалом ідей багато.
Та якби держава хоч трохи підставляла плече. Ніхто ж не говорить, щоб нам усе подали на підносі. Моя рідна сестра три роки
живе в Литві, то вона просто дивується, наскільки там краще
ставлення до людей із боку держави».
Вікторія Старовірець — мати
двох дітей: донька Вероніка закінчує восьмий клас, трирічний
син Андрій відвідує дошкільний
підрозділ. Сама жінка працювала кухаркою в навчальному закладі. Три роки тому купили з
чоловіком будинок у селі. «Тоді
ніхто й подумати не міг про те,
що школу й дитсадок закриють.
А тепер для молодих сімей з
дітьми тут, вважай, ніяких перспектив. Доньці доведеться переходити до іншої школи. А як
возити малого сина до дитсадка іншого села, узагалі не знаю.
І сама без роботи лишаюся. Як
жити далі, просто не уявляю, —
зітхає Вікторія. — Поки що навіть думати про це не хочу».

Селяни хочуть, аби лишили
хоча б початкову школу з
дошкільним підрозділом
Місцеві жителі ратують за
те, аби в селі залишили хоча б
початкову школу й дитсадок,
тим паче, що нагорі обіцяли, нібито оптимізація мережі малокомплектних сільських шкіл
не торкнеться початкової ланки
освіти. «Нам говорять, що невигідно утримувати малокомплектні школи. Та можна, скажімо, залишити початкову школу

й дошкільний підрозділ, у такий
спосіб зменшивши опалювальну
площу, — висловлює свою думку іще одна жителька села Пащенки Валентина Сепіта. —
Моєму сину два з половиною
роки, він із задоволенням відвідує дитсадок. І я помічаю, що
дитина там розвивається. Звісно, про відвідування дитсадка
в селі Шевченкове в такому віці
взагалі не йдеться. Найімовірніше, син сидітиме вдома. От я собі
й міркую: живучи в селі, ми теж
сплачуємо податки, аби в наших
дітей були умови для розвитку.
Чи якщо ти живеш у глибинці,
то цього не гідний?».
До розмови приєднуєть-

прізвищ: мовляв, уже є рішення сесії міської ради, тож справу зроблено й назад вороття не
буде. «Знаючи, що ми відстоюватимемо школу, керівництво
Решетилівської громади вирішило діяти на випередження,
аби нам затулити роти. Відтак
маємо рішення суду про закриття нашого навчально-виховного комплексу через порушення
правил протипожежної безпеки, — розповіла одна з моїх співрозмовниць. — При цьому нікого не хвилює, якою дорогою возитимуть наших дітей до школи
в село Шевченкове. Ви ж бачили, вона недобудована, там немає жодних інформаційних дорожніх знаків. До речі, уже був
випадок, коли автобус зі старшокласниками, що курсував із
села Пащенки, злетів зі шляху в
кювет — добре, що всі діти вціліли, хоч були травмовані. Нас запевнили, що дорогу добудують.
Але це, як ми вчили в школі,
дієслово недоконаного виду. У
мене таке відчуття, що села хочуть зрівняти з землею. Тих, хто
нагорі, цікавить у сільській міс-

Живучи в селі, ми теж сплачуємо податки, аби в
наших дітей були умови для розвитку. Чи якщо ти
живеш у глибинці, то цього не гідний?»
ся пенсіонер Василь Роменець,
котрий 35 років тому як молодий спеціаліст прибув за направленням після закінчення вишу
в перспективне село. «Коли ми
сюди переїхали жити, відкривали новозбудовану школу. То це
було таке свято. А тепер її закривають... Така недалекоглядна
політика спрямована на те, щоб
сіл узагалі не було, — вважає чоловік. — 15 осіб, зокрема й моя
донька, лишаються без роботи.
Ті, кому 40—50 років, сидітимуть удома, а ті, кому 25—30,
виїдуть. Моя інша донька й чотири племінники вже за кордоном. Коли нам розказували, яка
це класна річ — децентралізація, я слухав-слухав, а тоді констатував: це остання капость, яку
хочуть зробити для села. Бо всі
кошти вкладатимуться в центр
громади, а села, що докотилися до прірви, впадуть у неї. Так
воно й сталося».
Я навідалася до ще одного закладу загальної середньої освіти
І—ІІ ступенів — Шамраївського НВК, який також закривають із тієї ж причини — через
малу кількість дітей (30 школярів і 15 вихованців дошкільного підрозділу). Учителі, котрі
чимало років відстоювали свій
навчальний заклад (коли його
приміщення не опалювали, навіть вдавалися до перекриття
руху транспорту на автотрасі),
тепер просять не називати їхніх

цевості тільки земля, якою можна буде торгувати. А люди їм не
потрібні. Маємо зараз страшну
владу».

«Питання оптимізації освітньої
мережі назрівало давно»
Окрім усього, селяни нарікають на те, що громадських слухань із приводу закриття навчального закладу в їхніх населених пунктах ніхто не проводив:
розуміючи, що такого рішення
в селах не підтримали б, їх провели в Решетилівці. «Ми з колегами й батьками наших вихованців їздили туди, проте до нашої думки ніхто не дослухався.
Аби протягнути потрібне рішення, керівництво територіальної
громади добре підготувалося,
зібравши бюджетників із Решетилівки, котрі не мають жодного стосунку до сільських шкіл.
Вони становили більшість і, відповідно, проголосували за оптимізацію мережі сільських
шкіл, — повідала мені співрозмовниця, котра, знову ж таки,
не побажала «світитися». —
Очільниця відділу освіти робить акцент на тому, що в сільській школі не надають якісної освіти. Ми теж за гідну освіту, але
ж не за рахунок здоров’я наших
дітей». А загалом подібну думку
озвучила мені не одна людина.
На згаданих громадських
слуханнях узяв слово й голова
Решетилівського райвиконкому

початку 1980-х років Іван Лисенко. «Я на своєму віку пережив
не одну «гігантоманію», — зокрема зазначив Іван Микитович.
— Якщо зараз закриємо сільські школи, молодь задумається:
варто лишатися в селі чи їхати за
тридев’ять земель шукати кращих умов? У мене болить душа за
всі населені пункти, де закривають школи. Бо без них села приречені на загибель. Скільки ми
вже втратили їх через геть непродумані дії. Моє рідне село — Сухорабівка. Що станеться з ним,
коли там не буде школи? Це навчальний заклад із великими традиціями. Я сам закінчив його в
1956 році із золотою медаллю.
Потрібно думати про майбутнє
сільських населених пунктів —
от із чого варто було б розпочинати цю розмову».
Ситуацію із закриттям одразу восьми шкіл на моє прохання
прокоментувала керівник відділу освіти Решетилівської міської ради Алла Костогриз. «Питання оптимізації освітньої мережі назрівало давно. І якщо в
2015—2016 роках в інших районах пішли на це, то в нашому
взяти на себе відповідальність,
на мою думку, ніхто не захотів.
Тому, аби створити якісний освітній простір, ми мали піти на
такий непопулярний крок. Бо в
тих закладах, які ми реорганізовуємо, дуже багато всіляких парадоксів. Наприклад, учитель
зарубіжної літератури викладає
ще й історію та право. Бо немає
спеціаліста. Ну про яку якість
знань у такому разі може йтися? До того ж нерідко відсутня
й гурткова робота. Якщо ж говорити про кількість учнів, то класи в цих школах неповноцінні.
От найбільш емоційно сприйняли рішення про реорганізацію
в Сухорабівській школі, а там
же чотири класи взагалі відсутні. Виникало питання, чому цей
заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів закривають.
Хоч насправді там немає 10-го
й 11-го класів. У тій же Лобачівській школі у класах нерідко по дві-три дитини. У цих навчальних закладах немає жодної
інтерактивної дошки. Приєднавши ж їх до закладів загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів згідно з тим, як вони розташовані географічно, ми забезпечимо останні всім необхідним,
адже не матимемо такої значної
розпорошеності коштів. При цьому практично всі педагогічні
працівники з малокомплектних
шкіл будуть працевлаштовані,
— обіцяє Алла Миколаївна. —
Дорогу ж мають добудувати до
початку навчального року. Ми
вже придбали й новий шкільний автобус. Якщо ж не закривати малокомплектних шкіл, то
до чого дійдемо? До того, що учнів у них узагалі не буде?» ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

14 червня

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

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.15,
5.20 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05, 17.20 Роздивись
08.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
09.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.30 ТСН

Спорт
15.20 Країна пісень
16.00 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
17.30, 19.55 Д/ф «Дикі тварини»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.25, 10.20 «Життя відомих

«Інтером»

людей-2021»

10.05, 18.00, 19.00, 3.55

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»

15.10, 21.25, 0.30, 2.40, 5.45

05.00, 4.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з

з «1+1»

06.50 М/ф «Коза-Дереза»

ІНТЕР

«Стосується кожного»

22.55, 2.30 Комедія «Між нами,
дівчатами»
05.35 «Життя відомих людей»

04.50 Служба розшуку дітей

09.00 Зірковий шлях

04.55 Громадянська оборона

07.35 «Орел і решка»

10.35 Місія: краса

06.30 Факти тижня

09.30 Х/ф «Нова Людина-

12.40, 4.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину

21.50 Футбол. Чемпіонат

01.50 Х/ф «Біле сонце
пустелі»

Європи. Іспанія — Швеція
00.00 Гучна справа
01.00, 2.15 Т/с «Найкращій

23.30 Перша шпальта

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

01.10, 3.55 Земля, наближена

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

01.30, 2.50 Суспільна студія.
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

Головне
04.10 Д/ф «Вибір»

06.25 На власні очі

НТН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Навіки-19»
08.50 Х/ф «Випадковий
свідок»
09.25 Х/ф «Екіпаж машини
бойової»
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
12.30, 16.30, 19.00, 1.45 «Свідок»
13.00 Х/ф «Спека»
15.05 «Легенди карного
розшуку»
17.00, 2.15 «Випадковий свідок»

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

23.00 Х/ф «Сліпий»
00.50 «Легенди бандитської
Одеси»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Правда життя.
Професійні байки»

01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в мережах»

20.10, 21.30 Х/ф «Захоплення

23.10 Х/ф «Темне дзеркало»
01.20 «Improv Live Show»
02.20 «Служба розшуку дітей»

02.10 Секретний фронт
02.55 Я зняв!

02.25 «Зона ночі»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

22.00 «Кондратюк у понеділок»

польоти»
12.50 Вечірній преЗЕдент
13.10 Д/с «Бойові машини»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»

12.15 Війна всередині нас

срібного серфера»

13.10, 18.50 Суперчуття

УЄФА Євро-2020

01.25 Шотландія — Чехія.

новини»
15.55, 18.05 Т/с «Слід»
20.15, 22.50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»
00.05 Т/с «Біля річки два
береги»

19.25 «Гроші 2020»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

злочину»
00.10 «Дубинізми»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
15.10 «Дзвінок»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

06.55, 1.30 Нідерланди

05.45 Телемагазини

14.25 Т/с «Суперкопи»

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

ФУТБОЛ-1

06.10 Англія — Хорватія. УЄФА
Євро-2020
08.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч
08.10, 3.30 Австрія — Сівши.
Македонія. УЄФА Євро2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Ланчбокс
08.20, 19.00 Шість соток
11.00, 17.20 Удачний проєкт
13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

17.50, 4.55 Світ дикої природи

поради
14.00 Сам собі кухар
14.30 Смачні страви

22.40 Ніл

світова війна

15.00 Спеція
15.30 Правила виживання

00.40 Божевільний світ

16.30 Дачна відповідь

— Україна. УЄФА Євро-

02.45 Страх у твоєму домі

22.10 Готуємо разом

2020

03.30 Місця сили

01.40 Формула любові

08.45, 23.55 «Великий футбол»

03.20 Арт-простір
К1

04.10 М/ф

21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

06.00 Yellow

К2

Морганом Фріменом

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,

11.10 Д/с «Класика Євро»

КАНАЛ «2+2»

15.05, 19.50 Секретні території

23.35 Апокаліпсис. Перша

Топ-матч

03.15 «Гроші»

23.00 «Перша передача»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

06.00, 6.45, 1.15, 3.20, 5.30

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

15.00, 17.00, 18.00, 19.45
07.10, 8.10 «Новий день»

ФУТБОЛ-2

02.30 Т/с «Ласко»

05.05 «102 Поліція»

14.10 Повітряні воїни

16.55, 21.45 Створення бренду

22.35, 0.40 Т/с «CSI: місце

12.00, 13.00, 14.00,
«Репортер». Новини

УЄФА Євро-2020

20.25 Т/с «Брати по крові»

04.15 «Відеобімба-2»
ПРЯМИЙ

04.10 Фізкульт ура!

Євро-2020
21.50 LIVE. Іспанія — Швеція.

війни»

21.00 Час новин. Підсумки дня

четвірка-2: вторгнення

13.55 «Загублений світ»

світова війна»
01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу
03.10 Обережно, діти!

11.25 Історія українських земель

18.50 «ДжеДАІ»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

— Словаччина. УЄФА

23.55 «Великий футбол»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

19.30 «5 копійок»

18.50 LIVE. Польща

18.15 «Спецкор»

екстрасенси»

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

війна»

12.05 Х/ф «Фантастична

09.30 М/с «Сімпсони»

22.40 Мама реготала. Найкраще

павук: висока напруга»

21.00 Х/ф «Злам часу»

21.40 Час-Time

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

12.20 Х/ф «Нова Людина-

18.45, 21.10 Факти. Вечір

15.30, 16.30 Час «Ч»

22.00 «Прямий контакт»

19.10 Т/с «Касл»

павук»

15.25, 16.15 Х/ф «Безодня»

танкові битви»

08.10 М/ф «Качині історії»

16.30 Т/с «Швидка»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

10.30 «Слідство ведуть

16.00 «Час пік»
06.15 Телемагазин

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
09.30 Машина часу
10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

18.00 «Секретні матеріали»

13.10, 14.15 «Великий день»
НЛО-ТБ

12.45, 15.45 Факти. День

22.50 Свобода слова

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

17.50 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти»

одного менше»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

5 канал

00.40 Д/ф «Світ дикої природи»
до неба

12.25, 13.15, 0.00 Х/ф «На

підземки 123»

чоловік»

18.55 Д/ф «Тваринна зброя»
21.35 «Зворотний відлік»

09.10, 19.25 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф «Антураж»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

дружина?»

08.45 Факти. Ранок

з Костянтином Стогнієм

14.15 Х/ф «Поза трасою»

23.50 Т/с «Що робить твоя

06.00, 7.30 «Kids time»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

21.35 Європейський дайджест

час»

04.35 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Еврика!

20.10 «Говорить Україна»

20.00, 3.10 «Подробиці»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

12.25 Х/ф «Під одним дахом»

21.00 «Речдок. Випереджаючи
20.45, 21.50 Комедія «Свати»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11.10, 3.35 Англія — Хорватія.
УЄФА Євро-2020
13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Шотландія — Чехія.
УЄФА Євро-2020
18.50 LIVE. Польща
— Словаччина. УЄФА

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 21.50 «Орел і решка.
Навколо світу»

21.50 LIVE. Іспанія — Швеція.

УЄФА Євро-2020

УЄФА Євро-2020

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Попелюшка»
10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»
11.15, 16.15 4 весілля

11.50 «Орел і решка. Івлєєва VS
13.15, 18.15 Панянка-селянка
Бєдняков»
12.40 Х/ф «Простачка»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

Євро-2020

11.40 Нідерланди — Україна.

ТЕТ

18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
20.00 «Орел і решка. На краю

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15, 0.45 Країна У-2

06.00 «ДжеДАІ-2019»

13.30 Д/с «Класика Євро»

06.20 Т/с «Карпатський

14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

МЕГА

21.25 «EURO NON STOP»

06.00 Бандитська Одеса

23.30 Х/ф «Сховище»

02.30 Щоденники Темного

08.40 Правда життя

01.10 Т/с «Доктор Хто»

04.00 Віталька

10.15, 1.40 Речовий доказ

03.35 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

рейнджер»
10.00 Х/ф «Фантастична
четвірка»

15.50 LIVE. Шотландія — Чехія.
УЄФА Євро-2020

світу»

01.15 Рятівники

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021

15 червня
UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Уроки тітоньки

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

Сови»
06.50 М/ф «Козлик та ослик»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини

16.45, 19.30, 4.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Роздивись
08.30 Геолокація: Волинь

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

09.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»

17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Комедія «Свати»
22.55, 1.50 Комедія «Між нами,
дівчатами»
05.35 «Життя відомих людей»

17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф «Тваринна зброя»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

23.00 Наші гроші

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

01.30, 3.05 Суспільна студія.

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

Головне

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 17.00, 2.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «Ранкове шосе»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
14.40 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здорові»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Застава в горах»
01.25 «Легенди бандитської
Одеси»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.25 М/с «Сімпсони»
12.50 Т/с «Сишиш-шоу»
14.20 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.40 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.35 Т/с «Комісар Рекс»
10.20 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.55, 18.05 Т/с «Слід»
20.15, 22.50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»
00.05 Т/с «Біля річки два
береги»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Просто щоб
упевнитись»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.55 «Стосується
кожного»
20.00, 3.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01.50 Х/ф «Самотня
жінка бажає
познайомитись...»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40, 4.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Франція
— Німеччина
00.00 Гучна справа
01.00, 2.15 Т/с «Найкращій
чоловік»
01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40, 13.40 Т/с «Таємні двері»
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.05, 2.10 Т/с «Смертельна
зброя»
11.55, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
22.35 Т/с «Закляті друзі»
01.05 Т/с «Менталіст»
02.50 Громадянська оборона
03.35 Я зняв!

06.00, 7.30 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Грімм»
10.45 Х/ф «Трон. Спадок»
13.20, 19.00 «Аферисти в
мережах»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.05 «Хто зверху?»
20.50 Х/ф «Аліса в країні
чудес»
23.10 Х/ф «Ґретель і
Гензель»
00.50 «Improv Live Show»
02.00 «Зона ночі»

5 канал

19.55 Д/ф «Дикі тварини»
22.00 Д/ф «Суперчуття»

ІНТЕР
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06.25 Вечір з Яніною Соколовою
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Війна за незалежність»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Х/ф «В ім’я короля»
08.20 Х/ф «В ім’я короля-2»
10.15 Х/ф «В ім’я короля-3»
12.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «ДжеДАІ-2020»
20.25 Т/с «Брати по крові»
22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.00 Т/с «Ласко»
03.30 «Гроші 2020»
03.55 «Відеобімба-2»
04.15 «102 Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.15, 3.15, 5.20
Топ-матч
06.10 Шотландія — Чехія.
УЄФА Євро-2020
08.10, 3.30 Нідерланди
— Україна. УЄФА Євро2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Д/с «Класика Євро»
11.40 Д/с «Класика Євро»
13.30 ФРН — Бельгія (1980 р.)
14.00, 15.05, 17.00, 18.05, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
09.30 Машина часу
15.30 Журнал. УЄФА Євро-2020
15.55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
16.50 Yellow
18.50 LIVE. Угорщина
— Португалія. УЄФА
Євро-2020
21.50 LIVE. Франція
— Німеччина. УЄФА
Євро-2020
23.55 «Великий футбол»
01.25 Угорщина — Португалія.
УЄФА Євро-2020
ФУТБОЛ-2
06.00, 6.45, 16.50, 3.20, 5.30
Топ-матч
06.15, 16.20 Журнал. УЄФА
Євро-2020
06.55, 1.30 Іспанія — Швеція.
УЄФА Євро-2020
08.45, 23.55 «Великий футбол»
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 3.35 Шотландія — Чехія.
УЄФА Євро-2020
13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 15.05, 17.00, 18.05, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»
15.30 Д/ф «Особлива
атмосфера»
18.50 LIVE. Угорщина
— Португалія. УЄФА
Євро-2020
21.50 LIVE. Франція
— Німеччина. УЄФА
Євро-2020
01.15 Yellow
МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.35 Правда життя
09.45, 1.40 Речовий доказ
10.55 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас
13.10, 18.50 Суперчуття
14.10 Друга світова війна:
свідчення війни

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.05, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50, 5.00 Світ дикої природи
22.40 Ніл
23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна
00.40 Бойові кораблі
02.45 Страх у твоєму домі
03.30 Брама часу
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 21.50 «Орел і решка.
Навколо світу»
11.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

15.30, 16.10 Час «Ч»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова
війна»
19.30 «Дійові особи»
21.00 Час новин. Підсумки дня
21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

04.10 Фізкульт ура!

13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка. На краю
світу»
23.35 Т/с «Межа»
02.45 «Нічне життя»

22.10
01.40
03.20
04.10

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Ланчбокс
08.20, 19.00 Шість соток
11.00, 17.20 Удачний проєкт
13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні
поради
14.00 Сам собі кухар
14.30 Смачні страви
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь

світова війна»
01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу
війни»
03.10 Обережно, діти!

Готуємо разом
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф
«Румпельштільцхен»
10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15, 0.45 Країна У-2
01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

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

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
до кінця року — 472 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
до кінця року — 592 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
до кінця року —179 грн. 52 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 4 грн., на два-три місяці — 9
грн., на чотири-шість місяців
— 11 грн.

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

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

16 червня

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

06.30 М/ф «Уроки тітоньки
06.50 М/ф «Історія про дівчинку,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

яка наступила на хліб»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

08.05 Роздивись

09.25 «Життя відомих людей2021»

11.35 Край пригод

10.20, 5.35 «Життя відомих
людей»

студія

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»

15.20 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»
17.30 Наші гроші

16.25 «Речдок. Особливий

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується
кожного»

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт

10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Зведені сестри»

випадок»

11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

14.35, 15.30 «Речдок»

08.30 Я вдома
09.05 Телепродаж

Новини

«Інтером»

5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

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

з «1+1»

Сови»

ІНТЕР

21.00 «Речдок. Випереджаючи

22.55, 1.50 Комедія «Між нами,
дівчатами»

04.15 Служба розшуку дітей

09.00 Зірковий шлях

04.20 Факти

10.35 Місія: краса

04.40, 12.15, 13.15 Т/с «Таємні

12.40, 4.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину

22.00 Д/ф «Суперчуття»

01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

20.10 «Говорить Україна»
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат

14.45 «Легенди карного
розшуку»

Політика. Соціум

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

08.10 Д/с «Світ завтрашнього

06.25 Невигадані історії
СТБ

дня сьогодні»
09.30 Машина часу
10.00 Х/ф «Детектив Ейс

історія»

11.50, 19.25 «Загублений світ»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

17.55 «Секретні матеріали»

10.35 «Слідство ведуть

18.15 «Спецкор»

екстрасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна15.55, 18.05 Т/с «Слід»
20.15, 22.50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»
00.05 Т/с «Біля річки два
береги»

18.50 «ДжеДАІ»

Європи. Італія —
Швейцарія

12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.15 Х/ф «Янголохоронець»

гарнізон»
01.20 «Легенди бандитської
Одеси»
02.15, 3.20 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

06.10 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

18.15 Одна година з Андрієм

бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.25 М/с «Сімпсони»

Сайчуком
19.00 «Велика середа»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Новини від Христини»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»
14.20 Т/с «Суперкопи»
16.40 Т/с «Швидка»

18.50 LIVE. Туреччина — Уельс.
УЄФА Євро-2020
21.50 LIVE. Італія — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
23.55 «Великий футбол»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Х/ф «Втрачений скарб»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

08.10 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

17.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Аліса в
Задзеркаллі»
23.20 Х/ф «Казка казок»
02.00 «Improv Live Show»
02.50 «Служба розшуку дітей»

ФУТБОЛ-2

15.10, 19.50 Секретні території

03.05 «Гроші 2020»

УЄФА Євро-2020

05.45 Телемагазини

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 3.35 Угорщина

ФУТБОЛ-1
06.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч
06.10 Польща — Словаччина.
УЄФА Євро-2020
08.00 Yellow
08.10, 3.30 Іспанія — Швеція.
УЄФА Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

— Португалія. УЄФА

11.40, 1.25 Франція
— Німеччина. УЄФА

13.30 Д/с «Класика Євро»

15.50 LIVE. Фінляндія — Росія.
УЄФА Євро-2020

18.50 Сіяя: з нами у дику

поради
14.00 Сам собі кухар
14.30 Смачні страви
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь

природу

22.10 Готуємо разом

22.40 Ніл
23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна
00.40 Бойові кораблі

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

02.45 Страх у твоєму домі
ТЕТ

13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 15.05, 18.00, 18.25, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Фінляндія — Росія.
УЄФА Євро-2020
18.50 LIVE. Туреччина — Уельс.
УЄФА Євро-2020

УЄФА Євро-2020
01.30 Туреччина — Уельс.
УЄФА Євро-2020

К1

МЕГА

06.00 ТЕТ Мультиранок

06.30 «Top Shop»

09.15 Х/ф «Кіт у чоботях»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.15 Т/с «Королі палат»

08.25 «Ух ти show»

11.15, 16.15 4 весілля

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.15, 18.15 Панянка-селянка

09.50, 21.50 «Орел і решка.

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

Навколо світу»

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

11.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

Євро-2020

21.50 LIVE. Італія — Швейцарія.
11.10 Д/с «Класика Євро»

11.00, 17.20 Удачний проєкт

Морганом Фріменом

17.50, 5.10 Світ дикої природи

21.20, 22.45 Футбол NEWS

К2

08.20, 19.00 Шість соток

14.15 Друга світова війна:

06.55 Франція — Німеччина.

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,

04.10 Фізкульт ура!

07.30 Ланчбокс

13.15 Суперчуття

02.20 Т/с «Ласко»

04.15 «102 Поліція»

03.10 Обережно, діти!

06.30, 8.00 Телемагазин

16.55, 21.45 Створення бренду

08.45, 23.55 «Великий футбол»

війни»

12.20 Війна всередині нас

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

03.30 «Відеобімба-2»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

10.55 Історія українських земель

06.45, 1.15, 3.20, 5.30 Топ-матч

злочину»

світова війна»

09.45, 1.40 Речовий доказ

свідчення війни

Євро-2020

19.15 Т/с «Касл»

22.40 Мама реготала. Найкраще

причини і наслідки»

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

17.00, 18.00 «Репортер».
Новини

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

22.35, 0.45 Т/с «CSI: місце

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

13.10, 14.15 «Великий день»
НЛО-ТБ

22.55 Т/с «Закляті друзі»

06.00 Yellow

04.55 «Зловмисники»
23.30 Х/ф «Безсмертний

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.50 Секретний фронт

чоловік»

20.25 Т/с «Брати по крові»

17.50 «Вартість життя»
23.00 «Акцент»

зброя»
11.05, 21.30 Т/с «Пес»

01.00, 2.15 Т/с «Найкращий

15.15 Т/с «Надприродне»

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий відлік»

новини»

Маямі»

10.10, 2.10 Т/с «Смертельна

мережах»

15.30, 16.10 Час «Ч»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова
війна»
19.30 «Велика політика»
21.00 Час новин. Підсумки дня
21.40 Час-Time

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.

06.15 «Будьте здорові»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

з Костянтином Стогнієм

02.55 «Зона ночі»

природа кличе»

своє»

13.10, 19.00 «Аферисти в

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

03.35 Я зняв!

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я

08.45 Факти. Ранок

03.10 Реальна містика

Вентура-2: коли

«Свідок»

11.10 Х/ф «Аксель»

04.55 «Телемагазин»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45

06.30 Ранок у великому місті

01.05 Т/с «Менталіст»

05.00 «Top Shop»

свідок»

09.20 Т/с «Грімм»

двері»

01.45 Телемагазин

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

НТН

07.50, 17.00, 3.15 «Випадковий

07.35 «Орел і решка»

5 канал

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

дружина?»
01.45 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»

23.00 #@)??$0 з Майклом
Щуром

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 «Kids time»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

18.55 Д/ф «Тваринна зброя»
19.55 Д/ф «Дикі тварини»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

00.00 Гучна справа

час»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

20.00, 3.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Що робить твоя
20.45, 21.50 Комедія «Свати»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Нове життя Василини
Павлівни»
00.15, 0.45 Країна У-2

20.00 «Орел і решка. На краю

06.00 Містична Україна

світу»

07.00 Бандитська Одеса

23.35 Т/с «Межа»

08.40, 3.30 Правда життя

02.40 «Нічне життя»

01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021

17 червня
UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Некмітливий
горобець»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Роздивись
08.30 Я вдома
09.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»
17.30 #@)??$0 з Майклом
Щуром
18.55 Д/ф «Тваринна зброя»
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
22.00 Д/ф «Суперчуття»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 10.20, 5.35 «Життя
відомих людей»

06.20 «Вартість життя»
07.50, 17.00, 3.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

09.00 Х/ф «Безсмертний
гарнізон»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
14.45 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Правда життя»

01.10 «Легенди бандитської
Одеси»
02.05, 3.20 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя.
Професійні байки»

20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews-2021»
20.40 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Бойовик «Людина, що
біжить»
02.45 Бойовик «Карти, гроші,
два стволи»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Стоп-реванш
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід»
20.15, 22.50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.40 Мама реготала. Найкраще

04.10 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 «Kids time»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

04.25 Факти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

09.00 Зірковий шлях

04.45, 14.00, 16.15 Т/с «Таємні

07.35 «Орел і решка»

10.30 Місія: краса
12.30, 15.30 Агенти
справедливості
15.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Україна
— Північна Македонія
18.00 Гучна справа. Чому плаче
епатажний бабій?
20.10 «Говорить Україна»

двері»
06.30 Ранок у великому місті

09.50 Т/с «Грімм»

08.45 Факти. Ранок

10.50 Х/ф «Злам часу»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

13.00, 19.00 «Аферисти в

з Костянтином Стогнієм
10.10, 2.00 Т/с «Смертельна
зброя»

15.15 Т/с «Надприродне»

12.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

21.35 Європейський дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

21.50 Футбол. Чемпіонат

16.30 Т/с «Куленепробивний».

Європи. Нідерланди
— Австрія

мережах»

«Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

17.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Джек — убивця
велетнів»
23.20 Х/ф «Таємниця

21.00 «Речдок. Випереджаючи

00.00 Слідами

20.20 Антизомбі. Прем’єра

Рагнарока»

час»
23.50 Х/ф «Чизкейк»
01.35 Х/ф «Міський романс»

00.30, 2.15 Т/с «Найкращій

22.50 Т/с «Закляті друзі»

01.20 «Improv Live Show»

04.55 «Телемагазин»

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

дня сьогодні»
09.30 Машина часу

00.55 Т/с «Менталіст»

чоловік»

02.20 «Служба розшуку дітей»

01.45 Телемагазин

02.45 Антизомбі

03.00 Реальна містика

03.30 Я зняв!

02.25 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

16.10 Таємниці війни

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
21.30 «WATCHDOGS»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

причини і наслідки»

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

18.50 «ДжеДАІ»
20.30 Т/с «Брати по крові»
22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце
злочину»

06.00, 6.45, 1.15, 3.20, 5.30

06.55 Італія — Швейцарія.

04.15 «102 Поліція»

08.45, 23.55 «Великий футбол»

04.55 «Зловмисники»

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

06.10 Фінляндія — Росія. УЄФА
Євро-2020

УЄФА Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Д/с «Класика Євро»
11.40, 1.25 Італія — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
13.30 Д/с «Класика Євро»
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Україна — Сівши.
Македонія. УЄФА Євро-

11.10, 3.35 Туреччина — Уельс.
УЄФА Євро-2020
13.00 Д/ф «Особлива
атмосфера»
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.45 Х/ф «Легенда про
маску»

07.30 Ланчбокс

17.50 Світ дикої природи
18.50 Ніл

2020
01.30 Україна — Сівши.
Македонія. УЄФА Євро2020

15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь

23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна

22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові

00.40 Бойові кораблі

03.20 Арт-простір

02.45 Страх у твоєму домі

04.10 М/ф

03.30 Бандитська Одеса
05.10 Особливий загін

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

К1
09.15 Х/ф «Спляча красуня»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

— Австрія. УЄФА Євро-

15.00 Спеція

22.40 Приховані королівства

2020

21.50 LIVE. Нідерланди

поради

14.30 Смачні страви

06.30 «Top Shop»

УЄФА Євро-2020

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду

Македонія. УЄФА Євро-

18.50 LIVE. Данія — Бельгія.

11.00, 17.20 Удачний проєкт

14.00 Сам собі кухар

15.50 LIVE. Україна — Сівши.

08.25 «Ух ти show»

10.15, 23.15 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 16.15 4 весілля

09.50, 21.50 «Орел і решка.

13.15, 18.15 Панянка-селянка

Навколо світу»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

11.40, 18.10 «Орел і решка.

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

Перезавантаження»
13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

2020
УЄФА Євро-2020

06.30, 8.00 Телемагазин

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

21.25 «EURO NON STOP»

90210»

18.50 LIVE. Данія — Бельгія.
КАНАЛ «2+2»

14.10 Друга світова війна:

15.05, 19.50 Секретні території

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-1

К2

08.20, 19.00 Шість соток

природу

свідчення війни

Топ-матч

02.55 «Відеобімба-2»

05.45 Телемагазини

12.15 Війна всередині нас

війни»

13.10 Сіяя: з нами у дику

18.15 «Спецкор»

08.10 Угорщина — Португалія.

13.10, 14.15 «Великий день»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

19.30 «Прямим текстом»

17.55 «Секретні матеріали»

19.25, 2.30 «Гроші 2020»

світова війна»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

10.50 Історія українських земель

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

війна»

03.30 Франція — Німеччина.

12.45 «Загублений світ»

08.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч

07.10, 8.10 «Новий день»

польоти»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

10.40 Х/ф «Джек-стрибунець»

12.00, 13.00, 14.00,

«Репортер». Новини

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

09.40, 1.40 Речовий доказ

06.00 Yellow
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

танкові битви»

23.55 «Великий футбол»

береги»

ПРЯМИЙ

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

08.40 Х/ф «Важка мішень»

00.05 Т/с «Біля річки два

14.15 Т/с «Суперкопи»

19.10 Т/с «Касл»

20.00, 3.10 «Подробиці»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього

22.00 «Прямий контакт»
16.40 Т/с «Швидка»

кожного»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий відлік»

16.00 «Час пік»

09.25 М/с «Сімпсони»

випадок»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

15.10 «Дзвінок»

08.10 М/ф «Качині історії»

16.25 «Речдок. Особливий

ICTV

5 канал

06.10 Телемагазин

бурундучки-рятівнички»

«Інтером»

14.30, 15.30 «Речдок»

«Новини країни»
НЛО-ТБ

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

17.10 Т/с «Величне століття.

23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «В останню чергу»

Новини

10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Пенелопа»

екстрасенси»
«Свідок»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

Роксолана»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»

НТН
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

9

МЕГА

20.00 «Орел і решка. На краю

00.15, 0.45 Країна У-2
01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного

06.00 Містична Україна

світу»

— Австрія. УЄФА Євро-

07.00 Бандитський Київ

23.35 Т/с «Межа»

04.00 Віталька

2020

08.40 Правда життя

02.50 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

21.50 LIVE. Нідерланди

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

18 червня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Війна яблук і гусені»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Роздивись
08.30 Я вдома
09.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Тваринна зброя»
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
20.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
22.00 Д/ф «Суперчуття»
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.30 Суспільна студія. Головне
03.05 «Зворотний відлік»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

04.40 Схеми. Корупція в деталях

06.25 Невигадані історії

09.30 Машина часу

13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

18.50 «ДжеДАІ»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

19.25 Х/ф «Пекло»

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.25 ТСН
09.25, 10.20, 6.00 «Життя
відомих людей»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021», 34-та
серiя
22.20 Бойовик «Правдива
брехня»
01.15 Трилер «Вовк з Уолл-

05.10 «Світське життя-2021»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Міські дівчата»
14.10, 15.30, 1.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: спектр»
03.05 «Чекай на мене. Україна»

прекрасне»
01.50 Х/ф «Перукарка і

04.55 «Телемагазин»
07.10, 8.10, 20.55 Актуально.

02.10 «Гроші 2020»
03.10 «Відеобімба-2»
03.50 «Цілком таємно-2017»

ПРЯМИЙ

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

18.00 «П’ята колонка»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»

Топ-матч
06.10 Нідерланди — Австрія.
УЄФА Євро-2020
08.10 Туреччина — Уельс.

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Д/с «Класика Євро»
11.40 Україна — Сівши.

09.25 М/с «Сімпсони»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

05.15 Т/с «Рецепт кохання»
09.05 Т/с «Відпустка в
сосновому лісі»

21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Швеція

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.10 Х/ф «Бронежилет»
08.00 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»

СТБ

13.30 Д/с «Класика Євро»
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

22.40 Мама реготала. Найкраще

07.35 «Орел і решка»

08.45 Факти. Ранок
з Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу

21.35 Європейський дайджест

11.45, 13.15, 0.05 «На трьох»

21.50 Футбол. Чемпіонат

12.45, 15.45 Факти. День

Європи. Англія —
Шотландія
00.05 Гучна справа

13.30, 16.15 Т/с «Перший парубок
на селі»
18.45 Факти. Вечір

12.50 «Аферисти в мережах»
14.50 Х/ф «Людина-павук:
повернення додому»
17.20 Х/ф «Людина-павук:
далеко від дому»
20.00 Х/ф «Земля тролів»
22.00 Х/ф «Земля тролів:
у пошуках золотого
замку»
00.00 Х/ф «Вальхалла:
Рагнарок»

23.00 «На трьох-10». Прем’єра
01.45 Телемагазин
04.50 Реальна містика

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»

10.00 Х/ф «Ікар»
11.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

причини і наслідки»
03.30 Данія — Бельгія. УЄФА
Євро-2020

01.30 Т/с «Смертельна зброя»

02.10 «Improv Live Show»

03.10 Я зняв!

02.55 «Служба розшуку дітей»

15.30, 16.10 Час «Ч»

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

ФУТБОЛ-2
06.00, 1.15, 3.20, 5.30 Топ-матч
06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

06.55 Данія — Бельгія. УЄФА
Євро-2020

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 1.30 Нідерланди
— Австрія. УЄФА Євро2020
13.00 Д/с «Офіційна історія

21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Швеція

УЄФА Євро-2020

війни»
03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

10.40 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Ланчбокс

природу
14.10 Друга світова війна:
свідчення війни

08.20, 19.00 Шість соток
11.00, 17.20 Удачний проєкт
13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

поради

Морганом Фріменом

14.00 Сам собі кухар

17.50, 5.30 Особливий загін
18.50 Ніл

14.30 Смачні страви
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання

22.40 Приховані королівства
23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна

16.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

00.40 Бойові кораблі

01.40 Формула любові

02.45 Страх у твоєму домі

03.20 Арт-простір

03.30 Прихована реальність

04.10 М/ф

К1
06.30 «Top Shop»

08.25 «Ух ти show»

Євро-2020

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

18.50 LIVE. Хорватія — Чехія.

09.50, 22.00 «Орел і решка.

УЄФА Євро-2020

Навколо світу»

21.50 LIVE. Англія — Шотландія.
УЄФА Євро-2020
03.35 Україна — Сівши.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/с «Юху та його друзі»

— Словаччина. УЄФА

11.40 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

09.15 Х/ф «Король
Дроздовик»
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

18.50 LIVE. Хорватія — Чехія.

01.25 Швеція — Словаччина.

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

21.00 Час новин. Підсумки дня

14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

2020

23.55 «Великий футбол»

Портніковим»

УЄФА Євро»

Євро-2020

УЄФА Євро-2020

19.20 «Політклуб із Віталієм

16.55, 21.45 Створення бренду
08.45, 23.55 «Великий футбол»

Македонія. УЄФА Євро-

21.50 LIVE. Англія — Шотландія.

світова війна»

15.05, 19.50 Секретні території

06.45 Yellow

— Словаччина. УЄФА

УЄФА Євро-2020

війна»

13.10 Сіяя: з нами у дику

УЄФА Євро-2020

2020

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

20.10 «Говорить Україна»

21.20, 22.45 Футбол NEWS
06.00, 8.00, 1.15, 3.15, 5.20

22.00 «Міністерство правди»

19.10 Т/с «Касл»

15.25, 0.00 Гра #

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,

08.10 М/ф «Качині історії»

16.50 Т/с «Швидка»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

ФУТБОЛ-1

Македонія. УЄФА Євро-

14.25 Т/с «Суперкопи»

потрібен»

00.20 Х/ф «Поворот із Тахо»

19.00 «Ехо України»

бурундучки-рятівнички»

10.50 «Хто проти блондинок?»

21.25 Х/ф «Марсіанин»

04.15 «102 Поліція»

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

06.30 Ранок у великому місті

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

«Новини країни»

06.15 Телемагазин

14.40, 15.30 Т/с «Переклад не

08.45 Натхнення

07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ

10.00 Т/с «Грімм»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

17.00 «Репортер». Новини

Професійні байки»

04.55 Т/с «Таємні двері»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

23.30 Х/ф «Повернення

03.55 «Правда життя.

10.50, 1.05, 2.15 Т/с «Рік собаки»

08.15 Форшмак

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

03.25 «Речовий доказ»

04.35, 1.05 Факти

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

21.30 «Мир і війна»

Одеси»

09.00 Зірковий шлях

04.10 «Орел і решка. Морський

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

01.25 «Легенди бандитської

04.30 Служба розшуку дітей

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий відлік»

09.00 Х/ф «В останню чергу»

немає»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

чудовисько»

Маямі»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

06.00, 7.30 «Kids time»

04.25 Еврика!

Економіка. Політика. Соціум

07.50, 14.45, 17.00, 2.45

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

Новини

04.15 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

20.15, 22.50 Т/с «Життя

«Свідок»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

ICTV

5 канал

новини»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15

Леонідом Каневським»

сезон»

Стріт»

06.20 «Правда життя»

«Випадковий свідок»

05.25, 23.50 «Слідство вели... з

18.00 «Стосується кожного»

20.20 «Одруження наосліп-7»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.30 Правда життя
09.30, 1.40 Речовий доказ

17.40 Х/ф «Бандити»
20.00 «Орел і решка. На краю
світу»

під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15, 0.45 Країна У-2

00.00 Х/ф «Воно»

01.15 Рятівники

01.45 Т/с «Три сестри»

02.30 Віталька

02.35 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021

19 червня
UA: Перший
06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.55, 3.35,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Братик Кролик і
Братик Лис»
07.20 М/ф «Казка про
жадібність»
07.30 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.05 Д/ф «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго»
08.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
09.05 Телепродаж
09.35 Візуальний код
10.15, 1.50 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ф «Найбільші міграції в
природі»
11.45 Х/ф «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»
13.35 Концерт. Іво Бобул
14.40 UA:Фольк. Спогади
15.40 Х/ф «Річард Левове
Серце: повстання»
17.40 Т/с «Римська імперія»
19.15 Х/ф «Білий птах із
чорною ознакою»
21.25 Пишемо історію. Храми на
Руїнах
21.50 Пишемо історію.
Українська грекокатолицька церква
22.05 Пишемо історію. Андрей
Шептицький
22.20 Пишемо історію.
Відродження православ’я
22.30 Д/ф «Секрети історії.
Портрети»
01.20, 5.05 Д/ф «Дикі тварини»
02.20 Д/ф «З України до
Голлівуду»
04.55 Невідомі Карпати
НТН
05.55 Х/ф «Зворотного шляху

КАНАЛ «1+1»
07.00, 4.35, 6.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»
14.00, 15.05, 16.10, 17.10 Комедія
«Свати»
19.30, 5.20 ТСН
20.10 «Чистоnews-2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.10 «Жіночий квартал»
23.20, 0.20 «Світське життя2021»
01.20 Мелодрама «Генеральська
невістка»

09.55 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
12.40 «Випадковий свідок.
Навколо світу»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

19.00, 2.25 «Свідок»
19.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
21.05 Х/ф «Його собаче діло»
22.55 Х/ф «Авраам:
хранитель віри»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25, 4.50 Реальна містика
11.00, 15.20, 21.00 Т/с
«Балерина»
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайджест

ICTV
04.15 Скарб нації

06.00 «Вар’яти»

04.25 Еврика!

08.00, 10.00 «Kids time»

04.30 Факти

08.05 М/ф «Смурфики»

04.55 Не дай себе обдурити

10.05 «Орел і решка. Земляни»

05.40 Громадянська оборона

11.00 «Орел і решка. Чудеса

05.35 Антизомбі

світу»

07.35 Х/ф «Куленепробивний»

12.00 «Орел і решка»

09.40 Х/ф «Захоплення

14.00 М/ф «Історія іграшок-4»

підземки 123»
11.45, 13.00 Т/с «Нюхач»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

12.45 Факти. День

18.50 Х/ф «Попелюшка»

Європи. Іспанія —

18.45 Факти. Вечір

21.00 Х/ф «Красуня та

19.10 Х/ф «Останній рубіж»
Польща
00.00 Гучна справа

21.10 Х/ф «Викрадена-2»
23.00 Х/ф «Рембо-5: остання
кров»

01.00, 2.15 Т/с «Готель Купідон»

темряві»
01.50 «Improv Live Show»

02.45 Я зняв!

02.40 «Зона ночі»

10.15 Форшмак

18.20, 0.35 Невигадані історії

22.00 Д/c «Загадки нацистських

10.35 Медекспертиза

19.00 Д/c «Майстри війни»

01.45 Телемагазин

12.15, 15.15 Концерт

новин

09.10 Автопілот

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.10 Обережно, діти!

21.35, 3.00 Вікно в Америку

04.10 Фізкульт ура!

01.30 Угорщина — Франція.

00.00 Х/ф «Будинок

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

09.30 Майстри ремонту

06.25, 10.55 Т/с «Татусі»

12.30 Т/с «Бібліотекарі-3»

07.55 «Неймовірна правда про

14.20 Х/ф «Фантастична
четвірка»

17.00 «Супермама»
21.00 «МастерШеф.
CELEBRITY»
23.15 «Звана вечеря»

16.20 Х/ф «Фантастична
четвірка-2: вторгнення
срібного серфера»
18.10 Х/ф «Випадковий
шпигун»

ПРЯМИЙ
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

20.00 Х/ф «Шанхайський
полудень»

війна: свідчення війни»
15.50 LIVE. Угорщина —
Франція. УЄФА Євро-2020
18.50 LIVE. Португалія
— Німеччина. УЄФА

01.10 Д/с «Найбільші танкові

УЄФА Євро-2020
03.35 Швеція — Словаччина.
УЄФА Євро-2020

07.10 Випадковий свідок

07.30 Квартирне питання

03.30 Італія — Швейцарія.

09.05, 12.15 У пошуках істини

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.10 Речовий доказ

10.20, 3.40 Корисні поради

УЄФА Євро-2020

11.20, 0.00 Секретні території

Новини

02.30 «Відеобімба-2»

06.00, 6.45, 3.20, 5.30 Топ-матч

10.10 «Соціальний статус»

03.15 «Цілком таємно-2017»

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

10.40 «Перша передача»

04.55 «Зловмисники»

06.55 Англія — Шотландія.

11.15, 12.15 «Акценти»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-2

УЄФА Євро-2020

14.05 Друга світова війна:
свідчення війни
15.00 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії
18.00, 1.00 Сіяя: з нами у дику

08.45, 23.55 «Великий футбол»

Топ-матч

17.00 «Не наша Russia»

06.10 Швеція — Словаччина.

18.00 «Анатомія тижня»

УЄФА Євро-2020

12.50 Один за 100 годин
14.30, 22.30 Удачний проєкт
16.10 Дачна відповідь
19.10 Шість соток
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

природу

04.10 М/ф
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS

19.00 Ніл
20.00 Приховані королівства

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

21.00 Пекін: серце Китайської

11.10 Хорватія — Чехія. УЄФА

06.00 ТЕТ Мультиранок

імперії

Євро-2020

02.50 Таємниці дефіциту

10.55 Х/ф «Холодне серце»
12.30 Х/ф «Попелюшка»

20.30 «Війна за незалежність»

08.10 Україна — Сівши.

13.00 Д/с «Офіційна історія

05.15 Полювання на НЛО
13.40 М/ф «Замбезія»

21.00 «Прямий доказ»

Македонія. УЄФА Євро-

21.30 Спецпроєкт «Влада

2020

УЄФА Євро»

05.55 Академік Корольов
15.15 М/ф «У пошуках Дорі»

реготала»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Д/с «Класика Євро»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»

11.40, 1.25 Англія — Шотландія.
УЄФА Євро-2020

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

13.30 Д/с «Класика Євро»

05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова

08.00 «ДжеДАІ-2020»

14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

історія»

11.10 Правила життя

ТЕТ

00.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

К2

23.55 «Великий футбол»

07.20 Мама реготала. Найкраще

23.00 Т/с «Назустріч пітьмі»

03.40 «Нічне життя»

06.30 Телемагазин

00.40 Х/ф «Брама воїнів»

06.00, 8.00, 1.15, 3.15, 5.20

02.00 Т/с «Три сестри»

06.00, 8.15, 2.00 Містична Україна

УЄФА Євро-2020

15.00, 16.00 «Репортер».

14.15, 15.15, 16.10

проклятих»

МЕГА

21.50 LIVE. Іспанія — Польща.

22.05 Х/ф «Міф»

ФУТБОЛ-1

битви»

Євро-2020

06.10 Телемагазин

19.30 Т/с «Касл»

00.10 Є сенс

21.00 Час новин. Підсумки дня

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву
11.30 Бла-бла Таксі

Документальний фільм

17.00 Т/с «Швидка»

злочинів»

08.40 Натхнення

13.35 «Новини від Христини»

14.10 Т/с «Суперкопи»

для розповіді у

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час

століття»

11.20 Т/с «Друзі»

чудовисько»
23.40 Х/ф «Страшні історії

00.55 Т/с «Таємні двері»

11.10 Гончаренко рулить

13.15 «Запорєбрик NEWS»

09.45 М/ф «Чорний плащ»

повертається»

21.50 Футбол. Чемпіонат

03.55 «Святі й праведники ХХ

08.20 М/ф «Аладдін»

16.00 Х/ф «Мері Поппінс

08.15 Д/с «Неймовірні винаходи»

02.55 «Випадковий свідок»

НЛО-ТБ

НОВИЙ КАНАЛ

18.00, 20.00, 23.00, 0.00,

13.50 Т/с «Смерть у раю»
18.05 «Переломні 80-ті»

05.25 «Орел і решка. Морський
сезон»
06.20 М/ф
07.15 «Слово предстоятеля»
07.25 Х/ф «Жарти Тото»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса і доктора
Ватсона»
14.55 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса та доктора
Ватсона. Собака
Баскервилів»
17.55, 20.30 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса та
доктора Ватсона.
Двадцятий вік
починається»
20.00 «Подробиці»
21.30 «Місце зустрічі. Бенефіс»
23.05 Т/с «Хрещена»
02.30 Х/ф «Ігри дорослих
дівчат»
04.30 Х/ф «Зайчик»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

зірок»

немає»

ІНТЕР

11

09.30 «Загублений світ»

21.25 «EURO NON STOP»

14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,

17.00 Х/ф «Алоха»

21.25 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Угорщина —
Франція. УЄФА Євро-2020
18.50 LIVE. Португалія

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Ух ти show»

— Німеччина. УЄФА

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

Євро-2020

09.50 Х/ф «Танцюй звідси!»

21.50 LIVE. Іспанія — Польща.
УЄФА Євро-2020
01.15 Yellow

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «Дівчина моїх
кошмарів»

11.40 Х/ф «Бандити»

00.30 Панянка-селянка

14.00 «Орел і решка. Дива

02.35 Віталька

світу»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 1.25, 3.35,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Козлик і його горе»
07.20 М/ф «Повертайся,
Капітошко»
07.30 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
08.15 Д/ф «Боротьба за
виживання»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 15.10 Концерт. Пісні про
кохання
14.35 Телепродаж
16.25 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
17.40 Т/с «Римська імперія»
19.10 Д/ф «Світ дикої природи»
19.35 Пишемо історію. Автори
української історії
19.50 Пишемо історію.
Відродження православ’я
20.05 Пишемо історію.
Українська грекокатолицька церква
20.20 Пишемо історію. Андрей
Шептицький
20.45 Пишемо історію. Храми на
руїнах
21.30 Прем’єра. Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ.
Микола Гоголь
22.30 Ті, що змінили світ. Серж
Лифарь
23.05 #@)??$0 з Майклом
Щуром
23.35 Х/ф «Річард Левове
Серце: повстання»
01.50 Земля, наближена до неба
02.00 #ВУКРАЇНІ
02.30 Д/ф «Вибір»
04.55 Невідомі Карпати
05.05 Роздивись

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.55 М/ф
06.25 Х/ф «Ейб»
08.00 «уДачний проєкт»
09.00 «Готуємо разом»

09.45 «Мандруй Україною з

06.50 Реальна містика
09.20, 2.10 Т/с «Дівчатка мої»

10.00, 11.00, 11.50 «Інше життя»

13.10 Т/с «Стань моєю тінню»

12.50 «Речдок. Випереджаючи

17.00, 21.00 Т/с «Сімейний

Дмитром Комаровим»
10.55, 2.20 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації-2021»

17.10 Х/ф «007: спектр»

19.3 «ТСН-тиждень»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 Бойовик «Кінгсмен:

22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Прем’єра! Українська пісня

Холмса та доктора
таємна служба»
23.40 Комедія «Ножі наголо»
05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

Ватсона. Собака
Баскервилів»
01.00 «Речдок»

року
01.40 Телемагазин
05.10 Агенти справедливості

06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00,
17.00, 20.00, 23.00, 0.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

08.35 Натхнення

помилки»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

22.00 Д/c «Загадки нацистських

Політика. Соціум
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
09.10 «Медексперт»

17.15 «Не наша Russia»

15.30 Д/с «Класика Євро»

19.00 Приховані королівства

18.00 Досьє Голлівуду

16.30 Д/с «Класика Євро»

21.00 Розгадка таємниць Біблії

20.30 Дачна відповідь

18.50 LIVE. Швейцарія

02.20 Телеформат

01.40 Формула любові

УЄФА Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
22.15 Футбол NEWS

07.20 Мама реготала. Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
09.45 М/ф «Чорний плащ»
11.30 Т/с «Друзі»
14.20 Т/с «Суперкопи»
16.50 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Касл»

21.00 «Великі новини»

15.55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
18.50 LIVE. Італія — Уельс.
УЄФА Євро-2020
20.55 «Великий футбол»
22.35 Д/ф «Особлива
атмосфера»

КАНАЛ «2+2»

23.30 Україна — Сівши.

06.00 «Шалені перегони-2018»

Македонія. УЄФА Євро-

07.00 «ДжеДАІ-2019»

2020

08.00 «ДжеДАІ-2020»
08.55, 1.05 «Загублений світ»

УЄФА Євро-2020

нібелунгів»
16.15 Х/ф «Сонце, що
сходить»
19.00 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»

00.40 Мама реготала. Найкраще

23.10 Х/ф «Ворота пітьми»

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Астробой»

10.40 М/ф «Легенди країни Оз:

12.15 Х/ф «Танцюй звідси!»
14.00 «Орел і решка. Дива
світу»

МЕГА
06.50 Випадковий свідок
08.30, 1.30 Містична Україна

01.50 Т/с «Три сестри»
02.40 «Нічне життя»

11.25, 23.30 Секретні території
14.05 Друга світова війна:

07.30 Квадратний метр

15.00 Пекін: серце Китайської
18.00, 0.30 Сіяя: з нами у дику
природу

15.45 Х/ф «Фокстер і Макс»
17.30 М/ф «Історія іграшок»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою

К2
06.30 Телемагазин

свідчення війни

12.20 М/ф «Замбезія»
14.00 Х/ф «Міст у Терабітію»

00.00 Х/ф «Воно»

09.20, 12.25 У пошуках істини
10.15 Речовий доказ

повернення Дороті»

09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин
12.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Правила життя
14.40 Шість соток

19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «Люблю
назавжди»
00.30 Панянка-селянка
02.40 Щоденники Темного
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

Євро-2020
06.45, 1.20, 3.20, 5.30 Топ-матч
06.55 Португалія — Німеччина.
УЄФА Євро-2020

02.05 «Відеобімба-2»

08.45, 20.55 «Великий футбол»

03.10 «Найкраще»

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,

04.55 «Зловмисники»

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

05.45 Телемагазини

11.10 Іспанія — Польща. УЄФА

15.00 «Супермама»

00.05 «Я соромлюсь свого тіла»

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

06.15, 16.00 Журнал. УЄФА

12.50 «МастерШеф.

20.00 «Один за всіх»

УЄФА Євро-2020

ТЕТ

08.00 М/с «Кротик і Панда»

06.00, 1.10 Yellow

03.15 «Цілком таємно-2017»

екстрасенси»

Євро-2020
03.35 Португалія — Німеччина.

06.30 «Top Shop»

ФУТБОЛ-2

05.15 Т/с «Татусі»

19.00 «Слідство ведуть

01.30 Італія — Уельс. УЄФА

04.10 М/ф

13.55 Х/ф «У пошуках скарбів

21.15 Х/ф «Падіння Лондона»

CELEBRITY»

03.20 Арт-простір
К1

Євро-2020

імперії

01.25 Швейцарія — Туреччина.

04.10 Фізкульт ура!

злочинів»

— Туреччина. УЄФА

NON STOP»
15.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

23.00 Т/с «Назустріч пітьмі»

СТБ

УЄФА Євро-2020

20.50 «Sound.ЧЕК»

23.00 «Вата-шоу»

03.10 Обережно, діти!

08.10, 3.30 Угорщина — Франція.

14.00, 15.05, 17.00, 18.05 «EURO

політиком»

01.55 Огляд преси

08.00, 16.50, 22.25 Yellow

20.00 «Прямий доказ»

22.30 «Щасливий день із

00.10 Д/с «Найбільші танкові

19.00 Д/c «Майстри війни»

13.30 Д/с «Класика Євро»

реготала»

свідчення війни»

12.15 Індійський фільм

18.00 «Анатомія тижня»

22.00 Спецпроєкт «Влада

23.10 Д/c «Друга світова війна:

битви»

Мірошниченко

20.25 «Війна за незалежність»

06.15 Телемагазин

21.20 Вечірній преЗЕдент

11.00 Божественна літургія УГКЦ

08.05 «Випадковий свідок.

НЛО-ТБ

01.10 «Вар’яти»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.

11.40 Португалія — Німеччина.

01.45 «Речовий доказ»

02.55 Я зняв!

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

14.00, 15.30 Концерт

23.50 Х/ф «Все можливо»

23.10 «Improv Live Show»

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Рембо-5: остання
кров»
14.55 Х/ф «Викрадена-2»
16.45 Х/ф «Останній рубіж»

тижня з Анною

07.55 «Слово предстоятеля»

зайцями»

01.20 Т/с «Таємні двері»

09.05 Громадянська оборона
10.00 Х/ф «Янгол-охоронець»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

УЄФА Євро-2020

22.20 Х/ф «За двома

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Нічний втікач»
23.05 Х/ф «Законослухняний
громадянин»

08.05 М/ф «Історія іграшок-4»
10.05 Х/ф «Аліса в країні
чудес»
12.10 Х/ф «Аліса в
Задзеркаллі»
14.40 Х/ф «Попелюшка»
16.50 Х/ф «Джек — убивця
велетнів»
19.00 Х/ф «Білосніжка:
помста гномів»
21.00 Х/ф «Червона
Шапочка»

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

11.10 Д/с «Класика Євро»

19.00 Х/ф «Золоте теля»

07.05 Антизомбі

21.00 Час новин. Підсумки дня

13.10 «П’ята колонка»

17.25 Х/ф «Ділові люди»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.25 Vоїн — це я!

06.00 Х/ф «Дама з папугою»

бензоколонки»

Чарівна каблучка»

06.15 Більше, ніж правда

20.10, 2.15 Машина часу

23.20 Нідерланди — Австрія.

15.55 Х/ф «Королева

04.40 Не дай себе обдурити

17.10 Д/c «Масштабні інженерні

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

справа»

06.50 М/ф «Том і Джеррі.

04.15 Факти

15.15 Концерт

11.15, 12.15 «Акценти»

14.05 Х/ф «Його собача

06.00 «Таємний агент»

08.05 Невигадані історії

10.10 «Про особисте»

Навколо світу»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

05.00 «Top Shop»

10.00 Т/с «Смерть у раю»

04.00 Скарб нації

08.05 Секретний фронт

портрет»

час»

ICTV

04.10 Еврика!

05.50 Сьогодні

09.00 Лотерея «Лото-забава»

17.00 «Репортер». Новини
НТН

20 червня

22.15 Футбол NEWS

Євро-2020
ФУТБОЛ-1

13.00, 22.25 Д/с «Офіційна

06.00, 1.20, 3.15, 5.20 Топ-матч

історія УЄФА Євро»

06.10 Данія — Бельгія. УЄФА

14.00, 15.05, 17.00, 18.05 «EURO

Євро-2020

NON STOP»

www.umoloda.kyiv.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ КОАЛІЦІЇ

■ НОВИНИ ПЛЮС

«Спасіба дєду за пабєду»

Україна вивела свій контингент
з Афганістану

На фінальному етапі перебування Ангели Меркель при владі зміцнюється вісь
Берлін—Москва
Ігор ВІТОВИЧ

Глава МЗС ФРН Хайко Маас вважає,
що його телефонна розмова з російським колегою Сергієм Лавровим про
проведення зустрічі в нормандському
форматі була б нерезультативною, якби
Німеччина повідомила про рішення поставляти зброю Україні. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками переговорів зі своїм українським
колегою Дмитром Кулебою 9 червня.
«Якби я під час цієї телефонної розмови повідомив про рішення поставляти
зброю одній зі сторін конфлікту, то,
думаю, розмова була б коротшою, ніж
вона була насправді», — сказав глава
МЗС Німеччини. Тобто глава німецького
МЗС фактично визнав, що заздалегідь
підлаштовується під побажання російської сторони.

Весь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» повернувся в Україну, повідомило Міноборони. «Планове повернення відбулося, відповідно
до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 року за
результатами проведення засідання Північноатлантичної ради», — йдеться в повідомленні. За даними
Міноборони, до складу тренувально-дорадчої місії
НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані входив 21
військовослужбовець Збройних сил України. У Міноборони додали, що отриманий досвід українські військові застосовуватимуть удома, зокрема, виконуючи завдання в районі проведення операції Об’єднаних
сил.
Сполучені Штати та НАТО навесні офіційно почали виведення решти військ з Афганістану. Сили
західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім — на
тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює
значну частину території Афганістану. До 11 вересня
Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.

Суд ЄС анулював санкції проти
Януковича та його оточення

Якою б не була поведінка Москви
Раніше Маас заявив, що Берлін
виступає за зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів, але її потрібно як слід підготувати. Варто розуміти
«підготувати» так, щоб вона влаштовувала Кремль. Глава МЗС України Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що зустріч у «нормандському форматі» щодо
врегулювання ситуації на Донбасі на
рівні глав МЗС може відбутися. Раніше Київ запропонував країнам-учасницям переговорів в «нормандському форматі» провести терміновий саміт на рівні політичних радників і міністрів закордонних справ.
Президент України Володимир Зеленський закликав створити новий
формат переговорів по Донбасу, в рамках якого до врегулювання ситуації будуть залучені не тільки країни «нормандської четвірки» (Росія, Україна,
Німеччина, Франція), а й інші держави. Але навряд чи Москва, Берлін та Париж підтримають таке розширення переговорів.
На спільній пресконференції глави
закордонних відомств говорили і про
«Північний потік-2». Берлін пов’язує
завершення будівництва газопроводу зі
збереженням транзиту російського газу
через територію України, сказав Хайко Маас. За словами міністра, канцлерка Німеччини Ангела Меркель «багато
років тому» говорила російському президенту Володимиру Путіну, що «Північний потік-2» не виключає продовження транзиту газу через Україну.
Але й не зобов’язує Москву до цього.
Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив,
що влада Німеччини виступає за збереження транзиту російського газу через
територію України навіть після запуску трубопроводу «Північний потік-2».
Але не пояснив, яким чином, оскільки
наміри Москви цілком протилежні. Чи
це чергове заворожування європейської
пильності?
Як Києву не хотілося б, щоб на парламентських виборах у Німеччині у вересні перемогли «зелені», які рішуче
виступають проти «Північного потоку2» та не настільки рішуче, але все ж говорять про можливість продажу Україні
бойової зброї для захисту від східного
агресора, але, як демонструють останні
перед виборами до Бундестагу земельні
вибори 6 червня в східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт, німецькі виборці
віддають перевагу не «зеленим», а лагідно промосковській правлячій партії
Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) та відверто прокремлівській «Альтернативі для Німеччини» (АдН). Жодного проблиску надії
для України. Вже після здобуття другого місця на виборах у Саксонії-Ангальт
співголова цієї партії Тіно Крупалла за-
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❙ Хто платить, той і замовляє музику.
явив, що «Європа, в тому числі Німеччина, немислимі без Росії». На його
думку, в умовах погіршення відносин
сторони можуть рухатися вперед «тільки за допомогою безперервного діалогу,
відкритих і об’єднуючих розмов, а не за
допомогою звинувачень». Крім того, німецький депутат закликав не допустити поглиблення «ями» в стосунках між
Росією та Європою. Хоч би якою була
поведінка Москви.

«Шредеризація» по-російськи
Мотивами поведінки частини як німецьких, так і австрійських політиків,
які люблять розказувати про «європейські та загальнолюдські цінності», але
практичними діями повністю їх заперечують, часто є зовсім не інтереси їхніх
держав, як і Європи в цілому, а цілком
«шкурницькі» особисті інтереси. Вже
класичним є приклад Герхарда Шредера, попередника Ангели Меркель на
посаді канцлера ФРН. За час свого канцлерства у 1998—2005 роках Шредер
лобіював інтереси Росії більш чи менш
приховано, а після втрати влади став
відвертим прибічником Володимира
Путіна та лобістом Росії й путінської
компанії «Газпром». Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив
раду директорів компанії Nord Stream
2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу «Північний
потік-2». Він же керував консорціумом
iз будівництва першого «Північного потоку», у якому його місячна зарплата
становила 250 тис. євро — значно більше, ніж на посаді канцлера ФРН. 3 травня 2020 року Шредер заявив, що «жоден президент РФ не поверне Криму»
і потрібно зняти санкції з РФ. Також
він заявив, що мир на Донбасі можливий тільки за умови федералізації України. 8 листопада 2018 року Шредера
було внесено до бази «Миротворця» через інтерв’ю німецькій газеті Aachener
Nachrichten, під час якого він відповів
позитивно на питання про анексію Криму. Ось такий гарант «недоторканності»
території України в рамках «нормандського формату».
У Німеччині діяльність колишнього канцлера, як правило, коментують
неохоче і стримано, і, як правило, коли
ЗМІ починають заглиблюватися в його
участь у конкретних проєктах, їм доводиться враховувати юридичні проблеми, зокрема відповідати перед судом
«за образу честі і гідності». Борис Райтшустер, німецький журналіст і телеведучий, автор численних книг про сучасну Росію, багаторічний кореспондент
німецьких ЗМІ в Москві, кореспондент
інформаційних агенцій dpa та «Франс

Пресс», якого вважають одним із провідних знавців Східної Європи та який
наразі є одним із найлютіших критиків
Путіна, писав на цю тему: «Тим часом у
Росії навіть був введений спеціальний
термін «шредеризація», який увійшов
у розмовну мову. Слово означає корупцію росіянами німецької еліти. Я трохи
здивований, що цей термін у Німеччині
зовсім не знають».
Для прикладу, Райшустер наводить, що колишній президент Німеччини Крістіан Вульф (у 2010—2012
роках) втратив посаду за позику в 700
євро від свого знайомого на придбання
будинку, слідство за його справою затягнулося на роки. А колишній канцлер Герхард Шредер скасував 7,2 млрд
євро радянських боргів Росії, привів до
будівництва «Північного потоку» і проштампував суму в 1 мільярд євро кредиту на цей проєкт «Газпрому». Шредер
виступає лобістом Путіна, але, здається, німецьке суспільство не бачить проблеми.

Суд Європейського Союзу анулював санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра від 2019 року. Фактично рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. А нові санкції, які пролонгували в 2021
році, продовжують діяти. Проте, якщо Київ не надасть
ЄС нових доказів та матеріалів щодо експрезидента,
санкції у майбутньому можуть не продовжити, кажуть
поінформовані співрозмовники ВВС News Україна.
Серед агрументів суду — Рада ЄС не продемонструвала, що українські судові органи дотрималися права обвинувачених на ефективний захист. Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано наголосив,
що чинні санкції проти Януковичів і далі діють. Санкції проти Януковича та його соратників ЄС запровадив у березні 2014 року після Євромайдану і щороку
продовжує. У їхнiх рамках заморозили активи самого
Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення. Як і іншим учасникам списку, президенту-втікачу закрили доступ до території Євросоюзу, а кошти в європейських банках заблокували. Втім
відтоді цей санкційний список постійно скорочується внаслідок пасивності з боку української сторони.
Співрозмовники ВВС у Раді ЄС не виключають, що
наступного березня санкційний список може зникнути взагалі. Причина — недостатні докази від українського слідства. У березні Рада ЄС виключила з
санкційного списку колишнього голову НБУ та виконувача обов’язків прем’єр-міністра Сергія Арбузова
та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Святі Росії — Сталін, Путін і Шойгу
Дотанцювались
Список німецьких колаборантів
Кремля великий, але хочеться навести
лише останній показовий приклад, тепер уже з австрійською «подружкою»
Путіна. Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль «прославилася» в 2018 році, коли під час свого весілля танцювала на публіці з президентом Росії Володимиром Путіним,
який дивним чином прибув на її родинну урочистість. А, виявляється, зовсім
і не «дивним чином», бо минулого тижня офіційно оголошено, що Кнайсль
стала «незалежним директором» у раді
директорів державного російського нафтового гіганта «Роснєфть». Дотанцювалась.
Кнайсль очолювала австрійське міністерство закордонних справ у
2017—2019 роках. Вона зайняла посаду в уряді Себастьяна Курца від імені
Партії свободи Австрії (FPO), яка прихильна до російської влади. У грудні
2016 року правляча в Росії путінська
партія «Єдина Росія» підписала угоду
про співпрацю з цією групою.
Кнайсль говорить на семи мовах,
добре знає Близький Схід і неодноразово закликала до діалогу з Росією на тлі
конфронтації Москви із Заходом.
Австрія — єдина велика країна ЄС,
яка не вислала російських дипломатів
після отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки
в Солсбері. «Діалог важливий у важкі
часи», — сказала тоді Кнайсль, майже повторюючи теперішні слова глави
МЗС Німеччини Хайко Мааса. ■

Міністру оборони Росії, генералу армії Сергію
Шойгу присудили найвищу нагороду Російської академії мистецтв (РАХ) «За служіння мистецтву» як співавтору ідеї створення головного храму Збройних сил
РФ, повідомляє ТАСС iз посиланням на пресслужбу
Московського патріархату. Головною ідеєю «художнього і смислового наповнення» храму Шойгу було
розмістити серед ликів російських святих мозаїчні
зображення президента Володимира Путіна, самого міністра оборони Сергія Шойгу та глави СРСР Йосипа Сталіна. Таке оформлення храму єпископ Стефан пояснив традицією. Проте після окремих протестів віруючих у кінцевому оформленні храму від такого «модернізму» відмовилися.

У Білорусі в’язням пропонують
писати покаянні прохання про
помилування
Деякі білоруси, яких утримують в ізоляторах і
виправних колоніях за підтримку опозиції, отримують пропозиції писати листи до Олександра Лукашенка з проханням про помилування, щоб надалі використовувати їх у пропагандистських цілях. З інформації локальних медіа випливає, що такі рекомендації
даються, зокрема, в’язням у колоніях у Шклові, Новополоцьку та Вітебську. «Пропозиції написання прохань про помилування надають особи, які кажуть, що
є представниками Червоного Хреста. Однак працівники цієї організації заперечують свою причетність
до цієї акції. У Білорусі 476 осіб визнано політичними в’язнями. Але в ізоляторах i виправних колоніях
перебуває значно більше людей, затриманих за підтримку опозиції після минулорічних президентських
виборів. Білоруське «Радіо «Свабода» звертає увагу на те, що схожа ситуація була після президентських виборів і арештів демонстрантів у 2010 році. Тоді,
після запровадження санкцій Заходом, iз тюрем було
звільнено як тих опозиціонерів, що писали прохання
про помилування, так і тих, що цього не робили».
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■ ТАКЕ КІНО

Коли карпатські лицарі поза законом
Міжнародну версію фільму «Довбуш» готують передусім для Польщі та Канади
Ангеліна ВЕЛИКА
Історичний екшн «Довбуш» Олеся
Саніна вийде в український кінопрокат
уже цієї осені. Його прем’єра — одного з
найдорожчих фільмів в історії українського кіно — планувалася ще на листопад
2020 року, але була відкладена через пандемію.
Після старту на початку червня дознімання стрічки, безпосередньо в декораціях фільму на кіностудії імені Олександра Довженка в Києві творча команда
розповіла про подальші кроки. Режисер
Олесь Санін, продюсер Максим Асадчий та виконавці головних ролей Сергій Стрельников (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш) та Дар’я
Плахтій (Марічка) говорили про головний
задум картини, труднощі та атмосферу,
що панує на знімальному майданчику.
Розмова відбувалася в реконструкції автентичної колиби XVII століття, що
слугувала так званою криївкою для народних повстанців. Старовинний гуцульський інтер’єр — посуд, свічки, хутро,
деревина, багаття — створювали ілюзію
казки чи легенди, свідком якої ненароком
став сам.
В основі сюжету кінофільму лежать
українські та польські архівні документи, що відтворюють факти життя головного героя. Авторами сценарію стали

Василь Портяк, Максим Чернишов та
Олесь Санін.
Це історія про легендарного карпатського лицаря, що віддано боровся за свободу рідної землі. Про силу і любов, про
зраду і кривду. Про двох братів Олексу та
Івана Довбушів, що опиняються поза законом і стають опришками. Їхня волелюбність, сила та відважність є надією для
знедоленого народу і справжнім викликом для панів. Однак дороги братів розходяться. Один iз них прагне грошей, другий — справедливості. Хто переможе —
правда чи кривда, життя чи смерть? Кожен обере своє...
«Цей фільм не про якогось міфічного
карпатського лицаря, що боровся за народну гідність багато віків тому, ця картина про сьогоднішніх національних героїв, про кожного хлопця, який узяв на
себе відповідальність захищати рідну землю, ціною власного життя», — говорить
режисер картини.
Олесь Санін згуртував навколо себе
потужну команду однодумців: кінематографістів з України, Польщі, Канади,
та США. Декілька місяців тривала фольклорна експедиція в Карпати: вивчали
музичну, матеріальну та нематеріальну
культуру, відроджували ремесла та реставрували старовинні техніки бою. Для
зйомок були обрані унікальні природні
та історичні локації: праліси, гори, скелі,

❙ Виконавці головних ролей Сергій Стрельников (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський
❙ (Іван Довбуш) та Дар’я Плахтій (Марічка).
❙ Фото надане Film.UA Group.
урочища, а також реальні місця, де бував
Довбуш.
Проєкт фільму став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно в секції ігрових тематичних фільмів «Велич українського духу на прикладах легендарних героїв народного фольклору» і створюється за його підтримки,

яка становить 65 млн грн. Картина орієнтована на національний ринок, проте активно ведуться переговори і з іноземними
партнерами. Готується міжнародна версія
фільму, передусім для Польщі і Канади.
Кінотеатральною дистрибуцією фільму
на території України займаються компанії Кіноманія і Film.UA Distribution. ■

■ ВИСОКА НОТА

Ода музичної радості
Дружба німецького композитора Бетховена
з Розумовським, харківська історія Сергія
Борткевича та інші цікавинки фестивалю
класичної музики
Валентина САМЧЕНКО
Креативно й цікаво продовжує знайомити з класичною музикою фестиваль з уже помітною
історією на всеукраїнській мапі
культурних подій і навіть міжнародній — Харків Музик Фест.
Команда сміливо вдягає на одного з найвідоміших і найвиконуваніших композиторів Людвіга
ван Бетховена вишиванку, розповідаючи про його друга і мецената Андрія Розумовського —
сина останнього гетьмана України, дипломата, акцентуючи, що
саме йому присвячена всіма знана П’ята симфонія.
Уже традиційно в період проведення цього музичного фестивалю — а нинішнього року його
переривав жорсткий карантин,
утім це значно краще, аніж загалом без цієї багатоденної події
через пандемію коронавірусу в
2020-му, — Харків прикрашають розмальовані піаніно. Утім
найголовніше в багатоплановій
програмі для всіх, від малюків
з першого року життя до найповажніших за віком, — концерти, вже зіграні і дещиця тих, які
ще є можливість почути.
Скажімо, на два концерти
«Музичні QR-коди Харкова»
кожен бажаючий міг потрапити безкоштовно за попередньою
реєстрацією. У Будинку вчених
відіграли присвяту Сергію Борткевичу, який народився у Харкові в родині відомого мецената Едуарда Борткевича. До речі,
будинок, де сім’я проживала

❙ П’яту симфонію Бетховен
❙ присвятив Розумовському.
у 1880-х, зберігся до сьогодні,
розташований за адресою: вул.
Сумська, 28. Після приходу до
влади більшовиків композитор
був змушений виїхати з Харкова, маючи при собі лише валізу
з нотами та 20 доларів. Чверть
століття прожив у Відні, де написав більшість своїх творів.
Сергій Борткевич спеціально
для австрійського піаніста Пауля Віттґенштайна, який втратив
праву руку під час Першої світової війни, написав два твори для
виконання лише лівою рукою.
Від Австрійського олімпійського комітету отримав першу премію за твір «Олімпійське скерцо», присвячений Літнім олімпійським іграм 1948-го в Лондоні.
Справжня національна збір-

❙ Національний симфонічний оркестр України має понад столітню історію.
на юних талантів iз Харкова,
Києва, Львова, Одеси та Дніпра виступить на одній сцені у
складі унікального Дитячого
фестивального оркестру 11 червня. Так, 15-річна солістка концерту Христина Михайличенко (фортепіано) мала вже багато концертів у США та Європі й
тричі входила в топ 10 дітей, за
версією WoMo, — найяскравіших підлітків року, досягнення
яких отримали визнання.
У першому відділені музика віденських класиків — знаменитий 23-й концерт для фортепіано з оркестром Моцарта та
увертюра «Коріолан» Бетховена. У другому відділенні прозвучить музика романтиків — Сергія Борткевича, чиє життя було
пов’язане і з Харковом, і з Віднем, та «Три слов’янські танці»
чеха Антоніна Дворжака.
Диригуватиме Віталій Алексейонок (Німеччина). Фестиваль
уже повідомив, що головний
диригент і музичний керівник
Abaco Orchestra Мюнхенського
університету стане арт-директором KharkivMusicFest на наступний 2022 рік. Віталій народився в Білорусі, навчався в
Музичному університеті імені
Франца Ліста у Веймарі, останнім часом живе та працює в Німеччині. Лауреат конкурсу MDR
Conducting Competition 2018 диригував такими колективами,
як оркестр Лейпцизького радіо,
Веймарська державна капела,
Струнний оркестр Люцернсько-

❙ 15-річна піаністка
❙ Христина Михайличенко мала
❙ багато концертів у США та Європі.

❙ Незмінний символ Харків
❙ Музик Фесту —
❙ розмальовані піаніно.
го фестивалю, філармонійні оркестри міст Карлові Вари, Єна,
Гота.
Завершальною концертною
нотою цьогорічного фестивалю
стане один з наймасштабніших
та найнасиченіших за глибиною та експресивністю творів —
«Ода до радості» 17 червня. На
одній сцені виступатимуть два
легендарні музичні колективи
України, близько 150 музикантів, добре знані у світі — Національний симфонічний оркестр
України і Національна капела
«Думка».
Національний симфонічний
оркестр України було засновано в 1918 році. Свого часу з оркестром виступали знамениті
диригенти й солісти, такі як

Євген Мравінський, Леопольд
Стоковський, Мстислав Ростропович, Монсеррат Кабальє,
Хосе Каррерас, Пласідо Домінго та інші. Протягом останніх
років колектив записав більше
100 компакт-дисків. Диск із записом Валентина Сильвестрова
«Реквієм для Лариси» і диск із
записом скрипкового концерту
Ернеста Блоха стали номінантами премії Grammy у 2004 та
2009 роках.
За роки незалежності України оркестр успішно гастролював в Австралії, Австрії, Бельгії, Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Кореї, Нідерландах, Німеччині,
Об’єднаних Арабських Еміратах, Омані, Польщі, Португалії,
Словаччині, Сполучених Штатах Америки, Франції, Чехії,
Швейцарії, Японії та інших
країнах. Художній керівник і
головний диригент оркестру —
Володимир Сіренко.
Напередодні цього концерту
планують на майдані Конституції влаштувати музичний атракціон, де кожен бажаючий міг би
спробувати себе у ролі диригента справжнього оркестру. Його
мали провести раніше, проте погодні умови не сприяли музикуванню просто неба. ■
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу
Григорій ХАТА

Після року додаткового очікування 24
збірні-фіналістки футбольного чемпіонату Європи виходять на старт. І
нехай упродовж єврофоруму діятимуть суттєві карантинні обмеження,
які не дозволять вболівальникам у
максимальній кількості заповнювати
футбольні арени, в Римі, на «Стадіо
Олімпіко», вже все готове до матчувідкриття.
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«Певний тиск гравці відчувають. Але це нормально. Думаю, хлопці
повинні насолодитися почуттям відповідальності. Ми не нагнітаємо
обстановку й працюємо за планом, аби якомога краще зіграти
стартовий поєдинок проти Нідерландів».

■ ФУТБОЛ

Географічний колорит
Українські футболісти розраховують, що на Євро-2020 зможуть виконати поставлене
перед ними завдання

❙ До стартового поєдинку Євро-2020 українські збірники обіцяють піднятися на пік своєї форми.
■ КВАРТЕТИ ЄВРО

❙ Головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко останнім
❙ з українців відзначався в матчах фінальної частини чемпіонатів Європи.
З обмеженою підтримкою
В УЄФА анонсували, що завдяки ультрасучасним технологіям церемонія відкриття турніру пройде у віртуальному форматі. Як переконує маркетинговий директор Європейського
футбольного союзу Гі-Лоран Епстейн, цей факт аж ніяк не завадить уболівальникам у повній
мірі відчути старт турніру. У першому матчі Євро-2020, 11 червня, в Римі зіграють збірні Італії
та Туреччини. Італійська влада
повідомила, що в умовах коронавірусних обмежень потрапити на трибуни «Стадіо Олімпіко»
зможуть близько 16 тисяч глядачів, а це — чверть від загальної
місткості арени.
Нагадаємо, що нинішній чемпіонат Європи організований за
унікальною формулою. Його поєдинки проходитимуть одразу в десяти країнах континенту. І в кожній країні на власний розсуд визначатимуть максимально можливу заповнюваність стадіонів.
Приміром, у Будапешті обмежень з доступом на «Пушкаш
Арену» взагалі не буде. У Баку
та Санкт-Петербурзі буде використано 50% потенціалу місцевих арен. Решта ж міст-господарів Євро (Лондон, Мюнхен,
Севілья, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Амстердам) розраховує на 25—33-відсоткову заповнюваність своїх стадіонів.
Зазначимо, що від проведення матчів Євро в умовах коронавірусної пандемії відмовилася

лише одна країна, через що кілька матчів з ірландського Дубліна
перенесли до Росії. Певні труднощі з організацією матчів виникли в іспанській Ла-Коруньї, проте на допомогу їм прийшли сусіди з Севільї.
Відтак УЄФА не довелося відмовлятися від ідеї з географічним
розмахом відзначити 60-ту річницю з дати проведення першого
чемпіонату Європи. Інша справа,
що святкування зсунулося в часі
й буде не таким масовим, як планувалося. Утім футбольна Європа
вже занурилася в святкову атмосферу й чекає на яскраве спортивне дійство.

Під позитивним тиском
Відзначимо, що національна збірна України свій стартовий поєдинок на Євро проведе в
столиці Нідерландів, і там — на
«Йохан Кройф Арені» — діятимуть достатньо суворі обмеження. Так, Українській асоціації
футболу не вдалося домовитися про присутність на трибунах в
Амстердамі фанатів «синьо-жовтих». При цьому зовсім куценькою на матчі Нідерландів та України (13 червня о 22:00) виглядатиме й українська VIP-делегація,
котра налічуватиме не більше десяти осіб. А от чисельність вболівальницької армії «синьо-жовтих» у Бухаресті, де вітчизняна
збірна зіграє два наступних поєдинки групового раунду (проти
Австрії та Північної Македонії),
буде значно більшою. Приміром,

Команди-учасниці ЧЄ-2020
Група А. Італія, Туреччина, Уельс,
Швейцарія
Група В. Бельгія, Росія, Данія,
Фінляндія
Група С. Україна, Нідерланди,
Австрія, Північна Македонія
Група D. Англія, Хорватія, Чехія,
Шотландія
Група Е. Іспанія, Швеція, Польща,
Словаччина
Група F. Німеччина, Португалія,
Франція, Угорщина
УАФ зможе відправити до Бухареста групу підтримки майже
зі ста осіб. Не створюватиме Румунська держава серйозних перепон і для простих шанувальників футболу з України. На початку червня посольство України в
Румунії детально й чітко озвучило порядок доступу глядачів на
матчі в Бухаресті.
Щодо самих квитків на поєдинки Євро-2020, то їх Європейський футбольний союз в електронному форматі продавав (за умови
великого попиту — розігрував)
через свій застосунок в iнтернетi. Їхня ж ціна варіювала в
залежності від стадії змагань.
Так, перепустки на матчі групового етапу коштували від 30 до
185 євро. А от вартість квитків
на поєдинки півфінальної та фінальної стадій, котрі відбудуться
на лондонському «Уемблі», були
в значно вищому ціновому коридорі — 85—945 євро.
За словами наставника збірної України Андрія Шевченка,
головна задача «синьо-жовтих»
на Євро-2020 — це вихід із групи. «Ми розуміємо, що проти нас
гратимуть дуже хороші команди. У нашій групі є явний фаворит — збірна Нідерландів. Австрія — це команда, яка на високому рівні провела відбірковий
турнір і показувала хорошу гру.
Північна Македонія — теж дуже

■ НА СТАРТ!
Заявка збірної України на Євро-2020
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П’ятов, Анатолій Трубін (обидва —
«Шахтар»).
Захисники: Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — «Динамо»),
Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»).
Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі — «Шахтар»),
Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — «Динамо»), Андрій
Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Євген
Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія),
Роман Безус («Гент», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Бєсєдін («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»).
пристойна команда, котру в жодному разі не можна скидати з рахунків», — очільник українського колективу побіжно оцінив конкурентів.
Водночас відзначимо, що
п’ять своїх попередніх поєдинків на Євро збірна України програла, не забивши в них жодного м’яча. При цьому останнім,
хто забивав за Україну на європейських форумах, був нинішній очільник «синьо-жовтих»,
який на домашньому Євро-2012
відзначився «дублем» у ворота
шведів.
«Певний тиск гравці відчувають. Але це нормально. Думаю,
хлопці повинні насолодитися почуттям відповідальності. Ми не
нагнітаємо обстановку й працюємо за планом, аби якомога краще
зіграти стартовий поєдинок проти Нідерландів», — наголосив перед початком Євро-2020 Шевченко. Гарантоване право на участь
у «плей-оф» отримають дві перші
команди кожного з шести квартетів. Іще чотири учасники 1/8
фіналу — це чотири кращі колективи, котрі посядуть у своїх
групах треті місця.
«Зараз усі гравці перебувають
на приблизно однаковому фізичному рівні. Ми повинні бути на
своєму піку, але гра все покаже»,
— резюмував захисник «синьожовтих» Віталій Миколенко.

Політичні мотиви
Заключні ж дні підготовки
збірної України до важливого
поєдинку з Нідерландами, котру
вона проводить у Бухаресті, супроводжують гарячі дискусії
щодо її нової форми. Відтоді, як
на ігрових футболках «синьожовтих» з’явилися географічні
обриси України з Кримом, а також написи «Слава Україні» —
«Героям Слава!», представники
Російської Федерації докладають максимальних дипломатичних зусиль, аби з них зникли, як
вони вважають, політичні мотиви. Подейкують, що в Росії навіть погрожували УЄФА відмовою від участі в Євро.
Зрештою, напередодні старту турніру з’явилася інформація, що в Європейському футбольному союзі зобов’язали УАФ
прибрати з форми напис «Героям
Слава!», визначивши цей слоган
таким, що має політичний підтекст.
Почесний президент РФС
В’ячеслав Колосков таке рішення УЄФА назвав «слабеньким
компромісом». А в Українській
асоціації футболу заявили, що
спробують залишити все як було,
адже, за словами Андрія Павелка, макет нової форми був заздалегідь узгоджений та затверджений функціонерами Європейського футбольного союзу. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Поплутати береги
Чим «українська Венеція» відрізняється від італійської

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЧЕРВНЯ 2021

■ СІНЕМА

«Меню» від Тейлор-Джой
Трилер про ресторанний бізнес?
Інтригує...
Дара ГАВАРРА
Молода, але дуже талановита й перспективна зірка фільму «Хід королеви» Аня ТейлорДжой зніметься в чорній комедії
«Меню». Крім того, «батьки»
фільму — режисер Марк Майлод
(працював над деякими епізодами «Гри престолів», «Спадкоємцями», а також кримінальною
драмою з Робіном Вільямом «Великий білий тягар») і сценаристи
Уїлл Трейсі та Сет Рейс — повідомили пресі, що це буде... трилер.
Комедія про кухню — зрозуміло, чорна комедія — там всяке
буває, а от трилер — це вже інтригує. Та ще більшого ажіотажу
додає те, що одну з головних ролей виконуватиме суперталановитий британський актор Рейф
Файнс: молодше покоління знає
його за роллю Волад-де-Морта
в Поттеріані, а ось середнє — за
фільмом із купою «Оскарів» «Англійський пацієнт» чи драмою за
романом Емілі Бронте «Грозовий
перевал».

Події у стрічці відбуватимуться у світі ексцентричного кулінарного мистецтва. Молода сімейна пара вирушає на вечерю
в ресторан з експериментальною кухнею. На них чекає
оригінальна дегустація від
відомого шеф-кухаря, роль
якого й виконуватиме Рейф
Файнс. А ось молоду дружину гратиме Аня ТейлорДжой. Що цікаво, у фільмі
буде задіяна ще одна зірка
кінематографа — Деніел
Редкліфф, який зіграє
самого себе. Наразі з
ним веде переговори
студія Searchlight,
яка й працюватиме
над фільмом. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №58

❙ Аня
❙ Тейлор-Джой.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 14 до 20 червня
Овен (21.03—20.04). Ви пройдете оновлення самих себе. Знайдуться ті, кому захочеться нашкодити. Остерігайтеся неправдивих обіцянок.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Вашiй енергії
можна буде позаздрити. Прислухайтеся до
прояву різних симптомів організму, це вбереже від багатьох проблем зі здоров’ям.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06). Не критикуйте свою половинку, не маючи для цього
серйозних підстав. У вас з’явиться можливість
зробити дорогу покупку.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Рак (22.06—23.07). В особистому житті вас чекають величезні зміни. Усе перевернеться з ніг на голову. Узагалі тиждень стане
справжнім випробуванням.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

Лев (24.07—23.08). Вам випаде можливість помандрувати. Будуть відрядження та
невеликі приватні поїздки. Дехто займеться
професійним розвитком.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Діва (24.08—23.09). Доля відкриє
перед вами нові професійні горизонти. Приймаючи важливі рішення, будьте
обачними.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). Ваше самопочуття залежатиме від емоційного стану. Захистіть себе від зайвих переживань і нервових перевантажень.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Скорпіон (24.10—22.11). У вас не буде
проблем зi здоров’ям, якщо ви самi собi не нашкодите. Контролюйте раціон, займіться спортом.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

Стрілець (23.11—21.12). Не варто впадати в депресію. У професійних і кар’єрних починаннях вас супроводжуватиме приголомшливий успіх.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01). Ваше завзяття
помiтить керівництво i достойно оцiнить його.
Власний бізнес буде успішним і дасть пристойний прибуток.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
Водолій (21.01—19.02). Ви заводите
нові знайомства з неймовірною легкістю. Але
випадок допоможе оцiнити домашній затишок
i сiмейне щастя.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Риби (20.02—20.03). Представникiв
цього знаку можна назвати миротворцями.
Саме ви допоможете своїм друзям вийти зi
скрутного становища.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Заглиблення на поверхні місяця, що утворилися від падіння метеоритів та інших космічних тіл. 4. Високе листяне дерево, яке в українській традиції порівнюють із парубком. 9.
Людина, яка покладається
на свій розум та причинно-наслідкові
зв’язки. 10. Місто на
Закарпатті. 11. Літописна назва зубра. 12. Одна з двох
нижніх частин саней у вигляді загнутої спереду дерев’яної або металевої пластини, що поверхнею ковзає по снігу. 14. Найпрестижніша нагорода Американської кіноакадемії.
16. Будівля для обмолоту снопів та
їхнього зберігання. 17. Велика отруйна змія. 21. Прибережна частина дна світового океану, в межах якої
глибини не перевищують 200 м; материкова обмілина. 24. Спрощений
мотоцикл. 26. Місто в Португалії та
новий роман Віталія Портнікова. 27.
Легкий найманий екіпаж у містах Західної Європи. 28. Ім’я ватажка Тухольської громади, що протистояла
орді. 29. Пошкодження тканин або
органів тіла внаслідок удару, поранення чи опіку. 30. Австралійський
ссавець, який відкладає яйця.
По вертикалі:
1. Раптове зниження кров’яного
тиску або розлад функціонування
системи. 2. Небесний охоронець. 3.
Замальовка. 5. Безалкогольний напій. 6. Спортсмен, який багато уваги

приділяє формуванню м’язів. 7. Курортна зона Франції на Лазуровому
березі. 8. Український дисидент, автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 13. Прісноводна риба. 15.
Кошовий отаман, який, за легендою,
не програв жодної битви. 18. Підвищення посеред площі, на якому страчували людину. 19. Чеська національна валюта до введення євро. 20. Головна героїня опери «Запорожець за
Дунаєм», дружина Карася. 22. Витка кущова або деревна рослина, поширена переважно в тропічних і субтропічних лісах. 23. Латинська назва
заліза. 24. Частина прізвища відомого австрійського письменника родом
зі Львова, що дало назву явищу отримання насолоди від болю. 25. «Хтось
та й вродиться в нас нещасливим. Я
не знаю, яким був мій рід. Пресвята
Богородице Діво, вирушаєм сьогодні в ...» (Андрій Чернюк). ■
Кросворд №55
від 4—5 червня

12—13 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

хмарність

Північ
Захід

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +12...+14, удень
+22...+24. Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень хмарно
+23...+25. Одеса: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень
+22...+24.
дощ
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +21...+23. Моршин: уночi
+11...+13, удень +23...+25.
10 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-22 градуси, у Днiпрi — 20.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua
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Переповнений автобус різко загальмував, і літній пасажир мимоволі вхопився за плече жiнки, яка
стояла поруч.
— Послухайте, — сердиться
вона, — а ви не могли б ухопитися
за що-небудь інше?
— Панi, не спокушайте мене.
***
Якось вирішив пожартувати і в
резюме, у графі позитивні якості, написав: «відсутня совість». І тут же

стали пропонувати та-а-а-акі посади.
***
— Свідок, що ви зробили, коли
побачили, що жінка вдарила чоловіка праскою по голові?
— Я подзвонив своїй нареченій
і сказав, що передумав одружуватися.
***
Цианiстий калiй має приємний
запах гiркого мигдалю. Та й на смак
нiхто поки на скаржився.
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Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями грози.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16,
удень +22...+24. Пiслязавтра вночi +14...+16, удень +17...+19. мінлива

