Побачимо через шість місяців
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Солдати, яких
досі шукають

«Аркан» — це та сила, що
загартовує бойовий дух українців»

Навіть через 80 років не варто
втрачати надію, щоб знайти
своїх рідних, які не повернулися
з фронтів Другої світової

Про що говорили
«світовий
лідер» Байден
і «регіональний
хуліган» Путін

Доброволець і музикант Михайло
Адамчак — про те, чому важливо
залучати людей до культури за
будь-яких умов і часів
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Кандидат наук
побив «слугу»
Нові сутички під куполом Ради

» стор.3

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,027 грн
1 € = 32,772 грн
1 рос. руб. = 0,375 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Літо іде, зміни несе
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Хмари й дощі з небес
Ми вже ось-ось приберем.
Вже у країні десь
Квітне мільярд дерев.
Ось ми і дожили
До здійснення мрій і легенд.
Ми у майбутнє йшли —
Прийшли ми у Діснейленд...
Щоб повністю воз’єднавсь
Край наш із Діснейлендом,
Нам Мікі Маус наш
Готує якийсь референдум...

❙ Микола Тищенко в міцних обіймах Іллі Киви.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя
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ІнФорУМ

«Будь-який законопроєкт про податкову амністію повинен містити потужні
запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію».

Йоста Люнгман
Постійний представник МВФ в Україні

■ НА ФРОНТІ

■ ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ

Або на щиті,
або зі щитом

І ставок, і млинок, і вишневий садок

Кабмін ухвалив створити перелік
замінованих зон на території
Донецької та Луганської областей
та запровадити єдину форму
попереджувальних маркувальних
знаків

Наталя НАПАДОВСЬКА

Як держава збирається легалізувати активи пересічних українців

Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті втрати: 16 червня на передовій загинув
24-річний військовий Роман Галуха з Рава-Руської,
що на Львівщині. Боєць служив у 24-й окремій механізованій бригадій імені короля Данила, що базується у
м. Яворів на Львівщині. У загиблого залишилися матiр
i сестри.
У цей же день на одному зі спостережних пунктів окупантів на Донбасі бойовики застрелили свого ж, який намагався перейти на бік ЗСУ. Згідно з даними розвідки,
інцидент стався в районі населеного пункту Катеринівка. Після цього окупанти евакуювали тіло найманця на
спостережний пункт. У ЗСУ вказують, що росіяни намагаються жорстоко припиняти випадки здачі в полон
своїх солдатів і приховують факти їх ліквідації при спробах переходу на українські позиції.
Упродовж доби середи, 16 червня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали загарбники наших вояків неподалік населених пунктів Авдіївка, Зайцеве, Талаківка та Новоселівка, а також поблизу Водяного, що
на Приазов’ї, Новгородського, Луганського та Новотошківського.
Війська РФ гатили по українських позиціях з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го
калібру.
Станом на 7-му годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення
режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник
вів вогонь iз мінометів 120-го калібру. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Упродовж доби середи підрозділами поліції зведених
загонів перевірено 4 тис. 882 транспортних засоби, 5 тис.
109 людей, з яких 4 тис. 906 – за даними Інформаційного
центру. До територіальних підрозділів на причетність до
збройних формувань РФ та її найманців доставили трьох
осіб. Виявлено 70 адміністративних правопорушень. За
вказаний період поліцейськими розкрито 24 злочини.
Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» 16 червня на тимчасово окуповану територію
України прослідувало 1 тис. 478 людей, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1 тис. 362.
Додамо: у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили про те,
що в державі буде створено перелік замінованих зон на
території Донецької та Луганської областей. Відповідне
рішення Кабмін ухвалив на своєму на засіданні 16 червня. Уряд вніс зміни до правил позначення небезпек,
пов’язаних iз мінами та вибухонебезпечними предметами — наслідками війни. Зокрема, вони передбачають
складання переліку позначених небезпечних районів,
ведення їх обліку та запровадження єдиної форми маркувальних знаків.
У міністерстві зазначають, що значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами місць розташована вздовж автомобільних доріг. Встановлення
на узбіччях щитів дозволить інформувати про наявні
небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів i місцевих мешканців. Розміри попереджувальних оголошень мають бути 70х140 сантиметрів, а встановлювати щити слід на відстані не менше 300—500 метрів один
від одного. На них має бути напис державною мовою
«Обережно! Міни!» або «Увага! Міни!» ■

Верховна Рада ухвалила закон про першу в
Україні масову податкову амністію. Громадяни
упродовж року — з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022-го — зможуть
за 5% легалізувати активи, набуті без сплати податків, або залишити активи за кордоном, сплативши 9%. Нарешті за
кошти, які люди захочуть легалізувати, можна буде купити ОВДП та
навіть заробити на цьому, адже амністійний
збір буде 2,5%, тоді як
прибутковість ОВДП сягає 11%. Джерело походження цих активів пояснювати не потрібно.
Цим правом зможуть
скористатися не всі українці: опція не буде доступна громадянам, які
в будь-який період, починаючи з 1 січня 2010
року, виконували «публічні функції», а також
тим, проти кого застосовували спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи. Також не
можна буде задекларувати неіснуючі суми «із запасом» на майбутнє.
Попри несамовитий
лемент на камеру Юлії
Тимошенко «людоньки,
перепишуть усе!» — доходи громадян вважатимуться такими, з яких
сплачено податки, якщо
ви маєте одну квартиру
площею до 120 кв. м або
один будинок до 250 кв.
м, одне авто, інші активи
в еквіваленті до 400 тис.
грн тощо. Це не такі вже
й великі статки. А в кого
сьогодні є заощадження
без підтвердження їх походження? У так званого
середнього класу, вся підприємницька діяльність
якого за останні 30 років
була переважно готівковою. Ті ж фермери, в основному, продавали свою
продукцію за «живі гроші», заробітчани, навіть учені та програмісти досить часто працювали за готівку, в тому
числі в іноземній валюті.
Саме беззахисний середній клас може потрапити під складну бюрократичну процедуру з блокуванням грошей на рахунку в банку і перевірками
фінансового моніторингу. Незрозуміло лише,
яким чином легалізовані
кошти враховуватимуться контролюючими орга-

❙ Фото з сайту liga.net.
нами та як буде проводитися перевірка таких фізосіб суб’єктами фінансового моніторингу.
Ключову ставку податкової амністії (крім
приватних підприємців)
зроблено на власників
великого бізнесу, зареєстрованого в офшорних зонах: амністія може допомогти власникам іноземних активів «м’яко» вивести їх із тіні.
При цьому жодних гарантій, що закон про податкову амністію буде
використано не за призначенням, немає. Експерти Міжнародного валютного фонду перевіряють, чи не стане податкова амністія шпаринкою
для відмивання коштів. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман уже попередив: «Будь-який законопроєкт про податкову
амністію повинен містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів
та корупцію». Держава
демонструє інституційну неспроможність щодо
здійснення належного
контролю за сплатою податків. Подібній амністії
має передувати реформування системи оподаткування доходів фізичних
осіб, удосконалення адміністрування податків і
зборів, реформування податкових, митних, правоохоронних органів та судової системи. Податкова
реформа, яку планували
зробити в уряді Олексія
Гончарука в 2020 році,
через коронавірус та перезавантаження уряду

так і не відбулася. Втім
Україна таки хоч боком хоч скоком прямує
в напрямку європейської спільноти: в країні
йде запровадження плану протидії ухиленню
від оподаткування (так
званого плану BEPS) та
системи автоматичного обміну податковою інформацією (FATCA). Ці
правила значно ускладнять виведення грошей
в офшори та інші подібні
схеми. Наприкінці 2021
року повиннно запрацювати Бюро економічної
безпеки, що розслідуватиме податкові злочини.
Податкову амністію
в Україні стримуватиме
низький рівень довіри до
правоохоронних і податкових органів, тому багато громадян можуть не
наважитися скористатися механізмом податкової амністії. Нарешті, головне. За вельми оптимістичним сценарієм уряду,
податкова амністія дозволить вивести з тіні до 20
млрд доларів, у результаті чого державний бюджет отримає до 1 млрд
дол. Тіньова економіка
України, на боротьбу з
якою спрямована податкова амністія, за різними підрахунками, становить 25-50% ВВП. Точно
оцінити її обсяг складно, адже вона включає
розрахунки та операції,
які не відображаються в
статистиці. Тобто третина ВВП — це тіньові грошові потоки поза увагою
податкової. Але податкова амністія стосується
не потоків, не сумнівних
оборудок i схем, які доз-

воляють ухилятися від
сплати податків, а коштів
та майна, накопичених за
роки функціонування таких схем. Не слід очікувати, що податкова амністія спонукає найбагатших українців заплатити гроші до бюджету, аби
легалізувати свої статки. Ігор Коломойський,
Рінат Ахметов, Сергій
Тарута, Віктор Пінчук,
Сергій Льовочкін, Вадим Новiнський та інші
з 2005 року були, а дехто
і залишається, політиками та держслужбовцями і
мали декларувати доходи
відповідно до антикорупційного законодавства. А
законопроєкти Зеленського забороняють їм скористатися правом на легалізацію своїх статків
та капіталу.
Все ж фінансові вигоди для країни будуть,
але короткочасні. А от
соціальні наслідки стануть більш довготривалими і вкрай негативними: довіру громадян до держави, яка все
«прощає», буде підірвано. Добросовісні платники податків опиняться у нерівному становищі з громадянами, що десятиліттями ухилялися
від сплати податків. Це
не відповідає конституційному обов’язку «рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації».
Чи не призведе ініціатива Зеленського до того,
що порядні громадяни
почнуть приховувати доходи в очікуванні другої
хвилі амністії? ■
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коштували РФ Крим і
засудили в Україні минууперше Швеція
в Україні перестали
вагонів
Донбас, заявив у інтерв’ю DW російський опозиціонер лоріч, за інформацією генпрокурора Ірини тимчасово передасть Україні оригінал отримає Укрзалізниця, похвалився в. о. го- звітувати щодо своїх фінансових виВенедіктової.
Дмитро Гудков.
Конституції Пилипа Орлика, повідоми- лови правління Укрзалізниці Іван Юрик.
трат Комітету виборців України, зали в Мінкультури.
значили в цій організації.
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Інна СТЕПАНЧУК
У сесійній залі Верховної Ради, де
вже давненько не «чухали» кулаки,
вчора сталася бійка між депутатами
від фракції «Слуга народу» та «Опозиційна платформа — За життя!». Олiї у
вогонь пристрастей, що вирували в парламенті впродовж усього тижня, підлив
голова Комітету з питань гуманітарної
та інформаційної політики, представник «Слуги народу» Микита Потураєв.
Виступаючи з трибуни, він заявив, звертаючись до ОПЗЖ: «У нас запитали,
коли закінчиться епоха бідності. Тоді,
коли закінчиться епоха брехні. А епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (тобто ОПЗЖ. — Авт.), сукупні статки яких
становлять річний бюджет України, та
розстріляє. На жаль, ми — демократична країна і мусимо діяти повільно, і знищувати вас політично разом з усіма іншими фракціями цього парламенту».
Після слів Потураєва біля трибуни
дуже швидко зібралися групи підтримки від обох фракцій. Найактивнiшою
в тій «масовці» була лисина свіжоспеченого кандидата наук Іллі Киви. Слово за слово — «науковець» зчепився зі
«слугою» Миколою Тищенком. Де в
цей час був важковаговик «слуг» Василь Вірастюк, який тільки у вівторок отримав депутатське посвідчення і склав присягу, в тій катавасії було
важко розібрати. Але тепер принаймні можна здогадатися, навіщо «слугам народу» знадобилася найсильніша людина планети в сесійні залі — та
для захисту! Зрештою, спікеру Дмитру
Разумкову довелося оголосити 15-хвилинну перерву.
Та найзапекліші бої цього тижня точилися в Раді навколо поправок закону
про мову, які передбачали скасування
переходу на українську мову з 16 липня всіх фільмів і серіалів, які транслюють на телеканалах.
У понеділок, 14 червня, Микита Потураєв повідомив, що комітет не розглядатиме жодних змін. «Від фракції немає жодних пропозицій щодо скасування закону про забезпечення функціонування української мови як державної,
який був ухвалений 2019 року. Немає
і пропозицій щодо якогось суттєвого
перегляду норм цього закону. У тому
числі й того, що стосується фільмів чи
серіалів на телебаченні... Окремі депутати пропонували різні варіанти того,

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ВЕЛИКІ ПЕРЕГОНИ

Кандидат наук
побив «слугу»

Коктейль
iз топоніміки
і бегемотів

Нові бої і бійки під куполом Ради

Війна між двома основними
претендентами на крісло
харківського голови,
які прагнуть сподобатися
проросійським виборцям,
вийшла на рівень казуїстики
і компроматів
Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Щось на сесії пішло не так...
як може працювати «мовний» закон —
з точки зору строків та інших несуттєвих моментів. Але в порядку денному
нічого з цих пропозицій немає», — цитує Потураєва Укрінформ.
Але вже у вівторок депутат від «Європейської Солідарності» Володимир
В’ятрович написав у фейсбуці: «Про
вагу слова Микити Потураєва. Вчора
він заявляв, що Верховна Рада не розглядатиме жодних змін до закону про
мову. Нині просунув свій проєкт змін
цього закону в порядок денний сесії». І
попередив депутатів: «Якщо ви зневажите Закон і відкриєте шлюзи для реваншу «русского міра», це спровокує
новий мовний майдан».
Зрештою, спробу «слуг» запхати
в законопроєкт 4107 «мовні» поправки вдалося зірвати. Але монобільшості
таки вдалося протягнути в порядок
денний сесії інші русифікаторські законопроєкти — 5554 і 5554-1. За це проголосували 227 депутатів при необхідних

226. Це 212 «слуг», 10 позафракційних
і, що було вже геть несподівано, 5 депутатів iз «Голосу» на чолі з Кірою Рудик
і Ярославом Железняком. Без їхніх голосів рішення провалили б. Що, зрештою, призвело до розколу «Голосу».
На знак протесту частина депутатів
партії вирішили вийти з «Голосу».
«Учора керівництво нашої партії
та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми,
десять народних депутатів — а це половина парламентської фракції «Голос»,
— хочемо заявити про створення окремого об’єднання «Справедливість», —
повідомила нардеп Олександра Устинова. До нового об’єднання ввійшли депутати: Лозинський, Шараскін, Клименко, Устинова, Пипа, Стефанишина,
Бобровська, Цабаль, Юрчишин, Васильченко. ■

■ ВИСТАВКИ

Рекорди волинського Фаберже
На Тернопільщині експонують шедеври з... яєчної шкаралупи
Світлана МИЧКО
У лановецькому Культурному центрі Єловицьких представили виставку ексклюзивних виробів уродженця Тернопільщини, волинянина Анатолія Бойка під назвою «Волинський
Фаберже». Так, iз легкої руки журналістів, називають і самого пана Анатолія, заслуженого майстра народної творчості України. Як повідомляє пресслужба Лановецької міської
ради, за 25 років творчої діяльності
він самостійно опанував 17 мистецьких технік, три з яких авторські й не
мають аналогів. Починаючи з 2007
року, вивчив усі стилі писанкарства
та відповідні знаки і символи з часів
Трипілля й до сьогодні. Відтак розробив свій власний стиль — різьбу по
шкаралупі з її оздобленням металом
i камінням, встановивши у 2015 році
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рекорд України з цієї техніки. А минулоріч встановив світовий рекорд у
номінації «Перша у світі авторська
колекція з яєчної шкаралупи, оздобленої металом». Є в Анатолія Бойка
й два зовсім свіжi світовi рекорди —
17 квітня цього року він просвердлив
у курячому яйці 33 тисячі отворів, а в
гусячому — 53 тисячі, вирізьбивши на
них трипільські символи «Всевидяче
око», «Мати-Берегиня» та «Знак безкінечності».
Упродовж свого творчого життя Анатолій Бойко представив 15 авторських виставок у різних регіонах
України та понад 50 збірних на різноманітних мистецьких заходах, фестивалях і презентаціях. Роботи митця
експонують у Південній Кореї, Італії,
Греції, Німеччині, Великій Британії,
Франції, Японії, США, Канаді, Ірані,
Туреччині. Він — член Всесвітньої асо-

❙ Експонати виставки.
❙ Фото пресслужби Лановецької міської ради.
ціації художників, які «пишуть» по
яєчній шкаралупі, World Egg Artist
Association. ■

Харківський окружний адміністративний суд знову перейменував проспект генерала Григоренка, повернувши йому назву
маршала Жукова. Причому стара набридла
«пісня» несподівано зазвучала на новий лад,
оскільки фахівці юридичного департаменту
міськради знайшли для цього формальний
привід.
У своєму поясненні вони повідомили, що
підставою для оскарження топонімічної постанови стали неточності з її ухвалою. Зокрема, був порушений порядок проведення громадського обговорення подібної зміни і не
було обнародувано проєкт відповідного розпорядження. Суд визнав ці доводи слушними, тому позов міськради, що оскаржувала
рішення облдержадміністрації від 17 травня 2016 року, був задоволений.
У свою чергу управлінці ХОДА вже заявили про свій намір подати апеляцію, тому без
сумніву затяжна «жукініана» стане однією з
найгарячіших тем осінніх виборів мера. Експлуатуватиме цю дискусію нинішній секретар міськради Ігор Терехов, який, судячи з передвиборчої риторики, робить ставку на проросійський і ностальгуючий за СРСР електорат. Він вже заявив, що пам’ятник Жукову як
стояв у Харкові, так і стоятиме, після чого й
з’явився відповідний позов в адмінсуді.
Цей гучний хід конем не залишився без
уваги головного суперника Терехова — Михайла Добкіна, який «топчеться» на тому ж
електоральному полі. Вочевидь, аби й собі
заробити бали, він днями кинув густу тінь
на репутацію конкурента фактами про фінансові оборудки, пов’язані з реконструкцією місцевого зоопарку. Як стало відомо,
мерія з державного бюджету готова виділити ще майже 90 мільйонів гривень на будівництво приміщення для бегемотів. І оскільки минулого року на цей же об’єкт з міської казни вже перераховували 64,4 мільйона гривень, то бегемотник модернізованого
звіринця викликав асоціацію з золотою кліткою. Даний факт і використав у своїй боротьбі з опонентом Михайло Добкін. «У нашому
місті краще бути бегемотом, жирафом або
хоча б яким-небудь сусликом, аніж народитися корінним харків’янином, — прокоментував ситуацію він у соцмережах. — Я тварин люблю, але аж ніяк не тоді, коли вони
при владі у нашому Харкові».
Команда Ігоря Терехова з відповіддю не
забарилася, нагадавши зі своїх медійних ресурсів про справу так званих «земельних кооперативів», яку колись починав гучно розслідувати ексгенпрокурор Юрій Луценко. І хоча
справу так і не довели до вироку, пляма на
чиновницькому мундирі Добкіна таки залишилася. Словом, осінь у Харкові обіцяє бути
гарячою. Шкода тільки, що проукраїнські
політичні сили і досі не обрали єдиного кандидата для протистояння цим «міцним господарникам». ■

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

Через 80 років
в Україні можуть пов-

62%

українців

36-те

місце

18%

українців

16%

території

переконані, що країна
посіла Україна в рейтинвважають, що заради миру
України займають
ністю зникнути білки, згідно з прогнозом віт- розвивається у неправильному напрямку, за гу 165 країн світу за індексом сталого роз- на Донбасі варто погоджуватися на будь-які ліси, констатували в Міністерстві захисданими фонду «Демократичні ініціативи». витку, йдеться у звіті ООН.
чизняних учених.
компроміси, свідчить опитування Центру Ра- ту довкілля та природних ресурсів.
зумкова.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021

Борис ДУЧЕНКО,
член Всеукраїнської громадської
організації «Закінчимо війну»

22 червня виповниться 80 років
від початку німецько-радянської
війни. Але родичі й досі шукають
своїх рідних, що зникли в круговерті тих трагічних подій.
У серпні минулого року до мене
звернулася громадянка Німеччини, колишня жителька Києва
Маргарита Віталіївна Пивовар.
Вона попросила знайти місце поховання її батька — Пивовара Віталія Павловича, який загинув 27
червня 1941-го у Львівській області. В 1938 році Віталій Пивовар
закінчив військову школу пілотів,
а до вступу жив у Києві, працював на заводі «Більшовик...

ІСТОРІЯ

■ ДО ДАТИ

Солдати, яких досі шукають
Навіть через 80 років не варто втрачати надію, щоб знайти своїх
рідних, які не повернулися з фронтів Другої світової

Фронтове донесення і дійсність
Через ОБД «Меморіал» перевірив інформацію. Виявилося, що, згідно з фронтовим донесенням 22-ї авіаційної бомбардувальної дивізії від 12.07.41
бомбардувальник, командиром якого був лейтенант Пивовар В. П., збив фашистський
винищувач біля міста Сокаль
Львівської області. Сталося це
27 червня 1941 року. Разом з
ним загинув весь екіпаж літака: стрілець-бомбардир лейтенант Халявкін Іван Савелійович, повітряні стрільці-радисти сержанти Хайкін Яків Рувимович і Ляпін Іван Федорович.
Одночасно з бомбардувальником лейтенанта Пивовара в
тому ж бою були збиті ще два:
лейтенанта Тарасова Дмитра
Захаровича і лейтенанта Ляхова
Іллі Олексійовича (з тієї ж ланки). Бомбардувальники виконали бойове завдання — завдали удару по колоні ворожої техніки і живої сили на трасі Сокаль — Грубешув — Томашув,
але були атаковані месершмітами і збиті.
Вирішив організувати пошуки місця падіння літаків у Сокальському районі. Однак пошуки не дали ніяких результатів.
Як виявилося пізніше, інформація з фронтового донесення не
відповідала дійсності, тому ми
йшли хибним напрямком пошуку. А потрібна інформація була
поряд — в історії екіпажу літака
лейтенанта Тарасова.
Одночасно почав займатися
пошуками родичів членів екіпажів, щоб з’ясувати, чи відоме їм місце загибелі їхніх рідних. Вдалося знайти дочку Івана
Халявкіна — Олену Воробйову,
яка мешкає в Харкові, а також
племінника Якова Хайкіна —
Бориса Мазіна, котрий проживає в Ізраїлі. Про місце загибелі
родичів вони нічого не знали.
Вдалося встановити також,
що стрілець-радист із екіпажу
Тарасова молодший сержант
Сергій Ковальський не загинув,
а вистрибнув з парашутом. Але
не у Львівській, а в сусідній Волинській області, недалеко від
смт Іваничі, і деякий час переховувався у місцевих жителів.
Потім усе ж потрапив у полон,
але втік і продовжував воювати.
Після війни жив і працював на
Дніпропетровщині.
Залишився живим також і
лейтенант Пахомов з екіпажу
лейтенанта Ляхова. Проживав
у Росії.
Жителі Іваничівського району підтвердили мою здогадку
про падіння трьох літаків у їхньому районі у перші дні війни.
Причому зазначили точне місце
падіння літака Дмитра Тарасова — село Древині. Житель цього села Володимир Рокитський
повідомив мені, що його батько
Рокитський Сергій Семенович,
1909 року народження, відразу

■ СЛОВА ПОДЯКИ
Автор висловлює подяку за допомогу в пошуках ветеранським організаціям Головного управління (ГУ)
ДСНС України у Львівській області (Штангрет О. С.), ГУ ДСНС України у Кіровоградській області (Яцула В.
А.) та ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, курсантам Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і голові ветеранської організації вишу Харчуку А.І., пошуковій організацій Львівської області
«Пам’ять» (Горбач Л.) та завідуючій
бібліотекою с. Зоря Дніпропетровської
області Гавронській С. О.
рактерників з магічними якостями.

Війна і доля

❙ Курсант Віталій Пивовар
❙ (довоєнне фото).
прибіг на місце падіння бомбардувальника і побачив біля нього
тіло пілота з відірваною ногою.
Він дістав його документи, прочитав. У цей час до літака підбігли кілька фашистів і забрали у
Сергія документи. На жаль, з часом він забув прізвище члена екіпажу цього бомбардувальника і,
розповідаючи цю історію сину
після війни, зміг назвати лише
місто, з якого той був родом, —
Ростов. Через архівні документи я перевірив місце народження
всіх 12 членів екіпажів. Встановив, що тільки один був родом з
Ростова Ярославської області —
лейтенант Борис Єрьомін, штурман ланки бомбардувальників з
літака Тарасова. Сам Тарасов і
Єрьомін поховані на військовому меморіалі в Іваничах.
Так вдалося встановити
район, де впали всі три літаки. Зараз волинські пошуковці проводять підготовчу роботу
з проведення на тому місці розкопок.

Заручники пропаганди
Тим часом ця історія отримала певне продовження. У лютому цього року у львівській газеті
«Експрес» був надрукований матеріал «Фантастичні радянські побрехеньки», де йшлося про
вищезгаданий екіпаж бомбардувальника Дмитра Тарасова. І я
не можу не відреагувати на нього, оскільки теж займався вивченням його історії та маю з цього приводу свою думку.
Справа в тому, що Тарасову і
Єрьоміну, як стало мені відомо в
ході пошукової роботи, посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу якраз за цей останній їхній бій. Згідно з архівними документами, підставою
для присвоєння звання стало успішне виконання ними бойового завдання зі знищення нацистських танків на трасі Сокаль —
Грубешув — Томашув, а також
і те, що після пошкодження літака винищувачем противника
Тарасов направив його на колону ворожої техніки, наказавши
членам екіпажу вистрибувати з
парашутами.
У цій статті львівський пошуковець Андрій Киріянов,
співзасновник ГО «Пошук літаків в Україні», стверджує, що
ніякого вогневого тарану не було
і що «у час тотальних поразок в
СРСР множили подібні брехні,
щоб підняти бойовий дух армії».

❙ Дмитро Тарасов.

❙ Борис Єрьомін.

За його висновками, літак впав
у болото, «а дорога, якою могли рухатися танки, на відстані
300—400 метрів від місця падіння літака».
Я вивчив питання про таран
Дмитра Тарасова у Іваничівському районі Волині, й дійсно:
всі місцеві жителі, з якими мені
вдалося поспілкуватися особисто, стверджували, що за інформацією, отриманою від своїх
батьків, дідусів і бабусь, такого
тарану не було.
Я за історичну правду. Це тепер актуальна і болюча проблема у нашому суспільстві. Але
чи винен сам Тарасов у тому, що
став об’єктом радянської пропаганди і маніпуляцій? Очевидно,
що ні. Як не винні в цьому й інші
загиблі члени екіпажу бомбардувальника. Тон, у якому написана стаття, принижує їх, кидає
тінь на їхню пам’ять. Це ж не видумані російським журналістом
28 героїв-панфіловців, а реальні офіцери і солдати, які з честю
виконали бойове завдання, свій
військовий обов’язок.
Хоч Тарасов і Єрьомін не
здійснювали таран ворожої колони, вважаю їх Героями з великої літери. Чому? Вони летіли
на виконання бойового завдання
з аеродрому базування у місті
Саки без прикриття винищувачів і розуміли, що летять майже
на вірну смерть. І таки з гідністю
і честю виконали бойове завдання, проявивши при цьому мужність і героїзм. Тарасову на той
час було всього 24 роки, Єрьоміну за тиждень мало виповнитися 26. Чи може звання Героя Радянського Союзу компенсувати втрачене життя молодої людини? Звичайно, що ні. Вони
не добивалися цього звання, не
випрошували його. І якщо вони
стали заручниками радянської
пропаганди, то не потрібно тепер
робити їх заручниками антирадянської пропаганди.
Що стосується нагородження військовослужбовців Червоної армії у роки Другої світової війни, то слід зазначити, що
командирами допускалися випадки як переоцінювання їхніх
бойових заслуг, так і недооцінювання. Йшла наймасштабніша і
найжорстокіша в історії людства війна, і в тій напруженій обстановці, а іноді і просто в хаосі, командири не завжди приймали правильні рішення щодо
відзначення особового складу.
Якщо кількість підбитих танків

і збитих літаків противника ще
можна було встановити, то хто і
як міг точно порахувати, скільки ворожих солдатів знищив
той чи інший відважний кулеметник чи автоматник при відбитті атаки?
Наведу приклад. Людям
старших поколінь із шкільного
курсу історії відомо про оборону
будинку Павлова під час Сталінградської битви у 1942 році. Цей
будинок у Сталінграді отримав
назву від прізвища сержанта
Павлова, якому було присвоєно
звання Героя Радянського Союзу
за його оборону (жорстокі бої точилися там за кожний будинок).
Як же насправді розвивалися події навколо згаданого будинку? 28 вересня 1942 року
сержанту Павлову з трьома бійцями було дано завдання провести розвідку будинку й дізнатися, чи не зайняв його противник. Нацистів там не було, і сержант Павлов зайняв оборону в
цьому будинку, а вже 1 жовтня йому на підмогу прибув з десятьма бійцями лейтенант Афанасьєв, який і керував обороною
будинку весь час.
58 днів вели відважні бійці нерівний поєдинок із ворогом. По
кілька атак на день доводилось їм
відбивати. Фашисти намагалися
робити підкоп під будинок, щоб
підірвати його, але всі їхні спроби виявилися марними.
За оборону цього будинку
сержанту Павлову було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, а лейтенант Афанасьєв не отримав ніякої нагороди. Щоправда, вже за інший
бій під час Сталінградської битви його було нагороджено орденом Червоної Зірки. А про оборону згаданого будинку він написав книгу «Будинок солдатської слави».
Про все це він розповів мені
під час особистої зустрічі у Волгограді в 1974 році. Іван Пилипович у грудні 1943 року звільняв від нацистів мою малу батьківщину (станцію Чоповичі
Житомирської області), що і послужило причиною для нашого
знайомства, подальшої зустрічі
й спілкування до його смерті. До
речі, за взяття станції Чоповичі
його було нагороджено ще одним
орденом Червоної Зірки.
Зрештою, якщо говорити про
героїзацію захисників Батьківщини, то вона в історії завжди
була. Згадаймо запорізьких козаків і особливу їх частину — ха-

Під час вивчення деталей героїчної служби і загибелі військовослужбовців часто спливають і досить цікаві долі їхніх
рідних. Такою мені здалася історія дружини лейтенанта Івана Халявкіна з екіпажу вищезгаданого бомбардувальника
лейтенанта Пивовара — Глафіри Кононівни, яку мені повідала їхня дочка Олена Іванівна Воробйова.
Глафіра росла у багатодітній
сім’ї. Мама померла, батько був
жорстокий, і її взяв на виховання генерал Дмитро Тимофійович
Козлов, який зустрівся з нею під
час відпочинку в селі Прохорівка, на той час Полтавської області, де дівчинка проживала.
У нього була і своя донька, але
він пожалів нещасну дитину і
ставився до неї, як до рідної.
Генерал Козлов (1896—1967)
був відомим воєначальником у
Червоній армії. Службу почав
ще у царській армії. У міжвоєнний період — командир полку,
начальник штабу стрілецької
дивізії, командир стрілецької
дивізії.
Під час проходження служби
у Житомирі і Новоград-Волинському наприкінці 30-х років минулого століття у нього на квартирі бували відомі воєначальники Тухачевський, Карбишев,
Якір та інші. Глафіра накривала
їм стіл. У цей період НКВС хотів
заарештувати генерала, але Козлов через Глафіру передав записку ад’ютанту народного комісара оборони Климента Ворошилова, з яким був знайомий особисто. Втручання останнього
врятувало його від арешту.
Перед війною Дмитро Козлов
видав Глафіру заміж за військового — вищезгаданого Івана Халявкіна.
В роки Другої світової війни Дмитро Тимофійович командував військами Закавказького,
Кавказького і Кримського фронтів. А після війни генерал-лейтенант Козлов очолив Білоруський
військовий округ. Глафіра в цей
час вдруге вийшла заміж, і, ніби
відчуваючи провину перед Козловим за свій другий шлюб, припинила стосунки з його сім’єю. Мабуть, доля родини могла скластися зовсім інакше, якби Іван
Халявкін не загинув. Та й у багатьох родинах усе могло бути інакше, якби не війна...
P.S. Родинам знайдених родичів льотчиків уже повідомлено про місце загибелі їхніх
рідних. Робота з пошуку рідних усіх інших членів екіпажів
триває. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Перша зустріч російського та американського президентів відбулася
на Женевському озері, у віллі XVIII
століття Ла Ґранж — там само, де
в 1985 році зустрічалися Михайло
Горбачов і Рональд Рейган. І це
єдине, що було спільного між цими
обома подіями. Адже, як влучно зауважив блогер Свирид Опанасович,
цього разу «зустрічався світовий
лідер із регіональним хуліганом»,
бо «в 1985 році США і СРСР були,
хоч із певними застереженнями,
але рівновеликими глобальними
силами. Зараз — ні».
На час зустрічі майже весь берег
озера був закритий, територія
оточена армією, а місцева влада
звернулася до мешканців із закликом працювати вдома. Зустріч
тривала близько чотирьох годин.
Під час першої частини переговори велися у вузькому форматі,
під час другої — у розширеному.
Байден і Путін відмовилися від
спільної пресконференції, тому
першим про теми та результати
переговорів журналістам розповів
Путін, а за ним — Байден. Відразу
після зустрічі з журналістами обидва лідери відбули до своїх країн.

Очікування і результати
Джо Байден перед зустріччю
обіцяв підняти важкі теми, зокрема вторгнення Росії в Україну, втручання Кремля в демократичні вибори та арешт опозиціонерів за наказом Москви.
Путін ці теми відкидав і заявляв,
що планує розмовляти лише на
теми глобального та двостороннього співробітництва. Тобто,
таке собі відстоювання своїх територій та взаємне «намацування» того прикордоння, на якому можна знайти спільну мову.
Якщо порівняти з канонами поведінки у тваринному світі, то це
була перша зустріч вождів двох
ворогуючих прайдів, у кожного
з яких свої інтереси, але які змушені шукати компроміс, щоб вижити самим і залишити живими
членів кожного прайду, кожен
з яких не має вибору, як співіснувати на єдиному життєвому
просторі. Тобто це було перше
знайомство вожаків з усіма атрибутами: і гарчанням для залякування, і «маханням хвостами» для демонстрації взаємодовіри.
Задля демонстрації і першого, і другого Джо Байден на пресконференції незадовго до зустрічі з Путіним заявив, що «він
не шукає конфлікту з Росією»,
але Америка «відповість, якщо
Росія продовжить шкідливі дії,
і що США не підведуть у захисті
Північноатлантичного альянсу
та його демократичних цінностей».

Путін і його «червоні лінії»
Першим дав пресконференцію Володимир Путін. На запитання про Україну Путін сказав,
що у Росії нібито є тільки одне
зобов’язання щодо України —
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■ КОНТАКТИ

Побачимо через шість місяців
Про що говорили «світовий лідер» Байден і «регіональний хуліган» Путін
сприяти реалізації Мінських
домовленостей. «Що стосується
України, то ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже
детально. Наскільки я зрозумів
президента Байдена, він згоден
iз тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості.
Якщо українська сторона готова до цього (реалізації Мінських
домовленостей. — Авт.), ми підемо цим шляхом без усякого
сумніву», — сказав Путін.
Президент РФ також прокоментував військові навчання
поблизу кордонів з Україною.
«Ми проводимо навчання на
своїй території, так як Сполучені
Штати проводять на своїй території. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку
і особовий склад до державних
кордонів США. На жаль, наші
американські партнери роблять
це просто зараз. Тому стурбована повинна бути не американська сторона щодо цього, а російська», — заявив він.
У Кремлі напередодні заявляли, що Путін визначить для
Байдена свої власні «червоні
лінії». Серед таких «червоних
ліній» президент Росії днями
назвав імовірний вступ України
до Північноатлантичного альянсу. Він також повідомив, що цю
тему під час переговорів iз Байденом також зачіпали, але лише
«одним мазком». «Тут немає що
обговорювати», — заявив він.
Стосовно загальної оцінки
зустрічі, то президент Росії заявив, що після переговорів з
американським лідером у нього
не було і немає ніяких ілюзій.
«У мене і старих-то [ілюзій] не
було. Ілюзій ніяких немає. Немає і бути не може», — сказав
Путін журналістам за підсумками саміту. Путін зазначив,
що розмова була «досить конструктивною». «Не було жодної
ворожості, зустріч була в принциповому ключі. На мій погляд, з обох сторін було бажання зрозуміти одне одного», —
сказав президент РФ. Водночас
Путін сказав, що Байден пояснив йому, що саме він мав на
увазі, коли визнав Путіна «вбивцею», і ці пояснення його «задовольнили».
Натомість пресслужба Кремля відразу після закінчення саміту поширила повідомлення,
що президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден
прийняли спільну заяву за підсумками саміту в Женеві, в якій
говориться, що найближчим часом обидві країни запустять комплексний, предметний і енер-

❙ Довгоочікувана зустріч двох президентів залишила більше питань, ніж відповідей.
гійний діалог щодо стратегічної стабільності. «За допомогою
такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів
зі зниження ризиків», — сказано в тексті заяви. У цій же заяві
наголошується, що РФ і Сполучені Штати підтверджують
взаємну прихильність принципу, згідно з яким у ядерній війні
не може бути переможців і вона
ніколи не має бути розв’язана.

Байден: відмінності у поглядах
були
У свою чергу, Джо Байден
на брифінгу за результатами
зустрічі заявив: «США висловили прихильність суверенітету і територіальній цілісності
України». І додав, що домовився з Путіним про дипломатичні зусилля у питанні реалізації
Мінських угод щодо мирного
врегулювання ситуації на Донбасі. «Він не суперечив мені.
Однак зрозуміло, що відмінності у поглядах були», — додав Байден.
США і Росія працюють над
великою угодою у сфері контролю над озброєннями. І це головна новина, яку розповів американський президент Джо Байден на пресконференції. Раніше
Путін заявив, що Байден прийняв відповідальне і своєчасне рішення, коли продовжив на
п’ять років Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Байден назвав Путіна «гідним суперником». Він заявив,
що існують сфери, в яких США
і Росія можуть співпрацювати,
але якщо Путін i надалі перетинатиме «червоні лінії», Америка
готова відповісти. «Я не думаю,

■ ДО РЕЧІ
Обмін подарунками і... послами
Президенти Росії і США Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі в Женеві обмінялися подарунками, повідомляє РІА «Новості». Російський лідер подарував письмовий набір хохломи «Москва», Байден — кришталеву скульптуру і сонцезахисні окуляри марки Aviator, яку часто носить сам. Можливо, з натяком. Щоб Путін зрідка міг поглянути на світ і через американські окуляри.
Президент РФ повідомив, що домовився з Байденом про повернення послів двох
країн на місця своєї роботи — в Москву і Вашингтон. Російський посол в США Анатолій Антонов покинув Вашингтон в березні для консультацій в Москві, причиною відкликання голови дипмісії стали висловлювання американського президента Джо Байдена щодо глави Росії Володимира Путіна, якого він тоді назвав «убивцею».
Після цього глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Москва рекомендувала послу США в Росії Джону Саллівану відправитися до Вашингтона для проведення
«докладних, серйозних консультацій». 20 квітня американський Держдеп заявив про
рішення Саллівана покинути Москву. Байден на своїй пресовій конференції підтвердив, що посол РФ до кінця червня «абсолютно точно» повернеться до Вашингтона.
Нагадаємо, востаннє Джо Байден і Володимир Путін зустрічалися 10 березня 2011
року. Тоді Байден був віцепрезидентом, а Путін — прем’єр-міністром.
що Путін прагне холодної війни
зі Сполученими Штатами», —
таке враження президент США
виніс із розмови з російським
очільником. За словами глави
Білого дому, в ході переговорів
він заявив російському лідеру,
що нова холодна війна «очевидним чином не в інтересах» як
РФ, так і США.
Джо Байден також підкреслив, що Вашингтону доведеться ще багато зробити, щоб налагодити відносини з Москвою.
Водночас, за його словами, він
заявив Путіну, що РФ не повинна диктувати світу правила гри.
Байден охарактеризував атмосферу зустрічі як добру і позитивну, зазначивши, що тепер у Вашингтона є чітка база для вибудовування відносин iз Москвою.
Президент США також заявив, що Росія зіткнеться з «катастрофічними» для себе наслідками в разі смерті Олексія Навального в колонії. Сам Путін на

своїй пресконференції сказав,
що Олексій Навальний «свідомо
виїхав на лікування за кордон»
(перебуваючи у стані коми?!)
після госпіталізації в Омську, а
Фонд боротьби з корупцією публічно давав інструкції про приготування пляшок із запальною
сумішшю. У ФБК, який російський суд за закритими дверима визнав «екстремістською»
організацією, це спростовують.
Володимир Путін, не називаючи імені Навального, заявив,
що той «мав би відзначатися як
особа двічі засуджена до умовної міри покарання». «Свідомо,
хочу це підкреслити, ігноруючи цю вимогу закону, цей пан
виїхав за кордон на лікування»,
— заявив Путін у Женеві.
Президент США загалом відповів усього на декілька запитань і завершив брифінг. «Домовилися ми про щось чи ні, буде
видно через шість місяців», —
сказав Байден. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
ЄС затвердив санкції проти режиму
Лукашенка
Посли країн ЄС затвердили санкції проти Білорусі. За викрадення літака Ryanair 23 травня та
репресії проти громадян введено обмеження, які
стосуватимуться 78 білоруських офіційних осіб i
7 компаній. Повний санкційний список, у який входять причетні до придушення опозиції, в тому числі й ті, хто брав участь у зміні маршруту європейського пасажирського літака і арешт Романа Протасевича, стане відомим після публікації рішення в
Офіційному віснику Європейського Союзу, що очікується на початку наступного тижня. Особам, щодо
яких застосовуються санкції, буде заборонено в’їзд
до Співтовариства та заморожено їхні активи й майно в Європі.

ЄС погрожував Білорусі санкціями відразу після викрадення літака Ryanair, що прямував з Афін
до Вільнюса. Спочатку досить швидко за стандартами ЄС держави-члени вирішили заборонити всім білоруським авіакомпаніям літати над територією Співтовариства та закрили свої аеропорти, заборонивши
посадки та зльоти. Тепер робота над дипломатичними
санкціями завершена. І оскільки раніше йшли переговори щодо продовження обмежень за репресії проти
громадян, ці два рішення були об’єднані, і до списку
потраплять як ті, хто брав участь у викраденні літака,
так і посадові особи, відповідальні за репресії громадян. Також розпочалися консультації між державамичленами щодо введення економічних санкцій проти Білорусі, що стосуються ключових галузей економіки та
компаній, що співпрацюють iз режимом у Мінську.

Посол України у ФРН бойкотує участь
у пам’ятних заходах
У канцелярії президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра відкинули різку критику посла України Андрія Мельника щодо пам’ятного заходу з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у Другій світовій війні, повідомляє «Німецька
хвиля». Як зазначила президентська канцелярія, рішення українського посла не брати участь у заході разом
зі Штайнмаєром викликає жаль i суперечить переконанню президента, «що пам’ять про цю війну повинна
мати об’єднавчий ефект, понад усіма розбіжностями і
конфліктами». Президент ФРН у п’ятницю, 18 червня,
відкриває в музеї виставку «Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні», а також
виступить iз промовою. Нагадаємо, що посол України в

Німеччині Андрій Мельник бойкотує пам’ятний захід iз
нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки він відбувається в музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію — в Німецько-російському музеї «Берлін-Карлсгорст». Це «образливо з точки зору українців, дуже плачевно й водночас
дивно», написав посол у листі до директора музею,
який цитує агенція dpa. Посол критикує той факт, що
постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (СРСР), однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі
інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь,
які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій. «Таким
чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є
викривленням історії, яке слід жорстко відкинути», —
пише Мельник.
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 1.10, 3.55 Невідомі
Карпати
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Капітошка»
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.15,
5.20 Новини
07.05 Т/с «Гордість»
08.05 Д/ф «Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку СанДієго»
08.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
09.05 Телепродаж
09.35 Х/ф «Білий птах із
чорною ознакою»
11.20 Д/ф «Світ дикої природи»
11.45 Х/ф «Річард Левове
Серце: повстання»
13.45 Дитинчата панди
14.45, 17.15 Міста та містечка
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Арсен Мірзоян
17.30 Д/ф «Дикі тварини»
17.55 Т/с «Римська імперія»
19.30 Ті, що змінили світ.
Микола Гоголь
19.55 Ті, що змінили світ. Серж
Лифарь
20.25 Міфи Другої світової
21.25, 0.30, 2.40, 5.45 Спорт
21.35 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта
00.40 Д/ф «Суперчуття»
01.30, 2.50 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Бальний король»
НТН

21 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 4.15, 5.35 «Життя відомих

ІНТЕР
06.30, 4.15, 5.35 «Життя відомих

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
людей»

людей»

09.00 ТСН «ТСН-тиждень»

09.00 ТСН «ТСН-тиждень»

04.40 Громадянська оборона

14.30, 15.30 Історія одного

05.35 Факти тижня

загублений дракон»
11.05 Х/ф «Красуня та
чудовисько»

07.40 Х/ф «Ной»

13.45 М/ф «Монстри на

містера Поппера»

містера Поппера»

злочину
14.45 Комедія «К-9: собача
робота»

14.45 Комедія «К-9: собача
робота»

16.50 Бойовик «Кінґсмен:
таємна служба»

16.50 Бойовик «Кінґсмен:
таємна служба»

19.30, 4.50 ТСН

19.30, 4.50 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.13 «Проспорт»

20.15 Бойовик «Кінґсмен: золоте

20.15 Бойовик «Кінґсмен: золоте

кільце»

кільце»

23.10 Мелодрама «Анка з

23.10 Мелодрама «Анка з

Молдаванки»

Молдаванки»

06.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 0.00, 1.00,
2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
новин

07.15, 10.10, 1.15 Д/с «Бойовий

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

09.30 Машина часу

Економіка. Політика. Соціум
21.00, 4.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

зла»

відлік»
08.00, 12.00 Час за Гринвічем

02.15 Х/ф «Драбина Якова»

11.10, 0.15 Д/с «Бойові кораблі»
КАНАЛ «2+2»

09.50 «Загублений світ»
14.45 Х/ф «Випадковий

СТБ

шпигун»

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

16.40 Х/ф «Міф»

05.45 Х/ф «Він, я і його друзі»

19.00 Т/с «Операція «Дезертир»

08.00 Т/с «Татусі»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід»

19.30 Х/ф «За двома

20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на

23.15 Х/ф «Пекло»
01.20 Т/с «Ласко»
02.15 «Гроші»

01.05 «Легенди бандитської
Одеси»
02.05, 3.45 «Речовий доказ»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

13.35 Х/ф «Янголи і демони»
16.10 Х/ф «Інферно»

канікулах-2»
17.05 М/ф «Монстри на

00.00 Гучна справа

19.10 Х/ф «Ілюзія брехні»

01.00, 2.15 Т/с «Балерина»

21.30 Х/ф «Ілюзія брехні-2»

канікулах-3»
19.00 Х/ф «Принц Персії:
піски часу»
21.10 Х/ф «Царство небесне»
00.10 Х/ф «Мати!»

01.45 Телемагазин

23.55 Х/ф «Оверлорд»

02.35 «Служба розшуку дітей»

03.20 Реальна містика

02.00 Секретний фронт

02.40 «Зона ночі»

12.50 Вечірній преЗЕдент

16.30 Таємниці війни

21.40 Час-Time

13.00 Час. Підсумки тижня з

17.10 Д/с «Мисливці на

22.00 «Кондратюк у понеділок»

18.45 Факти. Вечір

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»

нацистів»
18.10, 23.00 Д/с «Апокаліпсис»
19.30 «5 копійок»

06.10 Україна — Півн.
Македонія. УЄФА Євро2020
08.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч
08.10 Іспанія — Польща. УЄФА
Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.40, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.10 М/ф «Качині історії»

16.00 «Час пік»

11.10 Д/с «Класика Євро»

09.30 М/с «Сімпсони»

17.10 «Ситуація»

11.40 Італія — Вельс. УЄФА

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

18.15 «Ехо України»

14.25 Т/с «Суперкопи»

20.00 «Прямий ефір»

13.30 Д/с «Класика Євро»

16.30 Т/с «Швидка»

22.00 «Прямий контакт»

14.00, 17.00, 18.10, 20.55 «EURO

19.10 Т/с «Касл»

23.00 «Перша передача»

Євро-2020

NON STOP»

03.10 Обережно, діти!

15.30 Час «Ч»

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

15.15 Угорщина — Франція.

21.50 LIVE. Росія — Данія.

20.00 «Орел і решка. На краю

УЄФА Євро-2020
18.50 LIVE. Півн. Македонія
— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020
21.50 LIVE. Фінляндія

УЄФА Євро-2020
01.30 Португалія — Німеччина.

світу»
23.45 Х/ф «Будинок

УЄФА Євро-2020

проклятих»

03.35 Угорщина — Франція.

01.50 Х/ф «Великі надії»

УЄФА Євро-2020

03.50 «Нічне життя»

— Бельгія. УЄФА Євро2020

МЕГА

23.55 «Великий футбол»
01.25 Англія — Шотландія.
УЄФА Євро-2020

06.30, 8.00 Телемагазин
08.30, 2.00 Містична Україна
09.20, 12.20 У пошуках істини

03.30 Швеція — Словаччина.
10.10 Речовий доказ
11.20, 0.00 Секретні території
14.20 Друга світова війна:
свідчення війни
06.00, 6.45, 15.45, 1.15, 3.20, 5.30

К2

06.00 Випадковий свідок
07.30, 8.20 Майстри ремонту
09.30 Ідеї ремонту
10.20, 0.10, 3.40 Корисні поради
11.10, 22.30 Удачний проєкт
16.10 Дачна відповідь

15.15 Розгадка таємниць Біблії

19.10 Шість соток

18.00, 1.00 Сіяя: з нами у дику

01.10 Формула любові

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020
природу

03.20 Арт простір

06.55 Італія — Вельс. УЄФА
06.00 Yellow

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

таженіший у світі»

Топ-матч
ФУТБОЛ-1

12.00, 13.00, 14.00,

14.10, 5.10 Д/с «Найзаван-

04.40 «Зловмисники»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Анною Мірошниченко

ФУТБОЛ-2

15.10 «Дзвінок»

бурундучки-рятівнички»

Європи. Фінляндія

04.00 «102 Поліція»

тебе чекала»

07.10, 8.10 «Новий день»
НЛО-ТБ

21.50 Футбол. Чемпіонат

12.45 Факти. День

УЄФА Євро-2020

21.00 Х/ф «Охоронець для

23.10 Х/ф «Вигнанець»

21.35 Європейський дайджест

канікулах»
15.20 М/ф «Монстри на

— Австрія

03.15 «Помста природи»

05.30 Телемагазини

доньки»

Вінчі»

02.15 Д/с «Повітряні воїни»

Рейнджер»

19.00, 2.35 «Свідок»

зайцями»

Європи. Україна

10.15, 13.00 Х/ф «Код да

5 канал

11.05 Х/ф «Осляча шкура»

18.20 «Свідок. Агенти»

18.50 Футбол. Чемпіонат

— Бельгія

09.25 Х/ф «Садко»

17.50 «Таємниці світу»

10.00 М/ф «Том і Джеррі:

12.30 Агенти справедливості

06.10 Т/с «Карпатський

15.55, 3.10 «Випадковий свідок»

07.55 «Орел і решка»
04.35 Служба розшуку дітей

12.50, 2.50 Комедія «Пінгвіни

00.30 Х/ф «Визволи нас від

14.25 Х/ф «Тридцять три»

06.05 М/ф
04.30 Еврика!

12.50, 2.50 Комедія «Пінгвіни

05.20 Х/ф «Казка про

— Великий Змій»

06.00, 7.50 «Kids time»

04.20 Скарб нації

10.30 Т/с «Перстень із рубіном»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

12.40 Х/ф «Чінгачгук

09.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

10.30 «Світ навиворіт»

23.10 Х/ф «Пошук»

06.45 М/ф «Як козаки...»

07.00, 8.00, 15.00, 21.00 Сьогодні

ICTV

10.30 «Світ навиворіт»

05.00 «Top Shop»

загублений час»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Євро-2020
08.45, 23.55 «Великий футбол»
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.40, 22.45 Футбол NEWS

19.00 Особливий загін
21.00 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії
02.50 Наші

09.15 Х/ф «Зоряні таляри»
К1

11.10 Швейцарія — Туреччина.

13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 17.00, 18.10, 20.55 «EURO

10.15, 13.15, 18.15, 23.45
06.30 «Top Shop»
Панянка-селянка
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.25, 22.00 «Орел і решка.

NON STOP»

Навколо світу»

15.15 Д/с «Класика Євро»

11.10, 18.00 «Орел і решка.

16.05 Д/ф «Особлива
атмосфера»
18.50 LIVE. Україна — Австрія.
УЄФА Євро-2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

УЄФА Євро-2020

04.10 М/ф

Перезавантаження»

11.15, 16.15 4 весілля
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька

13.10 М/ф «Астробой»

22.15 Т/с «Кухня»

14.50 Т/с «Беверлі-Гіллз,

04.20 Х/ф «Русалонька»

90210»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021

22 червня
UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Івасик-Телесик»
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
11.30 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
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.50, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»
19.55 Д/ф «Боротьба за
виживання»
22.00 Д/ф «Дикі тварини»
23.00 Наші гроші
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Веронські скарби»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 14.55, 17.00, 3.05
«Випадковий свідок»
08.25 Х/ф «Доля людини»
10.20 Х/ф «Охоронець для
доньки»
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»
13.00 Х/ф «Вигнанець»
17.50 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «CSI: Маямі»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Єдина дорога»
01.20 Х/ф «Посилка для
Світлани»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ
06.10, 9.20 Т/с «Поліція Гаваїв»
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
00.10 Мама реготала. Найкраще
СТБ
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
10.35 «Слідство ведуть
екстрасенси»
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 «Як довго я на
тебе чекала»
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»

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

ІНТЕР
05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

07.00 «Марафон «Перший день
війни»
09.50 Х/ф «Жінки-агенти»

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20, 5.30 «Життя
відомих людей»

12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф «Дванадцятий»
15.00, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 2.20 Драма «Зелена миля»

випадок»
18.00, 19.00, 3.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»

04.15 Факти

09.00 Зоряний шлях

04.40 Т/с «Таємні двері»

10.40 Т/с «Перстень із рубіном»

06.30 Ранок у великому місті

12.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного

Рагнарока»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

злочину

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Таємниця

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

08.10 Х/ф «Вальхалла:
Рагнарок»
10.15 Х/ф «Царство небесне»
13.10 Х/ф «Червона
Шапочка»

10.10, 3.05 Громадянська

20.10 «Говорить Україна»

оборона

15.15 Т/с «Надприродне»

21.35 Європейський дайджест

11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

21.50 Футбол. Чемпіонат

12.45, 15.45 Факти. День

Європи. Чехія — Англія

01.00, 2.15 Т/с «Балерина»

01.50 Х/ф «Алегро з вогнем»

01.45 Телемагазин

05.05 «Телемагазин»

03.20 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Особливий погляд
07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10, 1.15 Д/с «Бойовий

13.10, 2.15 Д/с «Повітряні воїни»
14.10, 5.10 Д/с
«Найзавантаженіший у
світі»
15.30, 16.10 Час «Ч»
17.10 Д/с «Мисливці на

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»

17.40 «AUTO ГОЛ!»
18.10 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
21.50 LIVE. Хорватія
— Шотландія. УЄФА
Євро-2020
23.55 «Великий футбол»
01.25 Швейцарія — Туреччина.
УЄФА Євро-2020
03.30 Португалія — Німеччина.
УЄФА Євро-2020

Молдаванки»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!

00.00 Гучна справа

час»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

21.00 «Речдок. Випереджаючи

23.50 Т/с «Янголи війни»
00.25 Мелодрама «Анка з

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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14.00 Х/ф «С.В.О.Т: в облозі»

16.55 Х/ф «Гонщик»
19.10 Х/ф «Куля в лоб»

16.20 Х/ф «Нічний втікач»

21.00 Х/ф «Дежа вю»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «Таємний агент»

20.20 Громадянська оборона.
01.40 «Improv Live Show»

Прем’єра
01.00 Т/с «Закляті друзі»

02.25 «Зона ночі»

18.10 Д/c «1941»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

5 канал

КАНАЛ «2+2»
00.00 Х/ф «Пекло»
08.05 Х/ф «Марсіанин»
11.00 Х/ф «Ворота пітьми»
12.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Гроші-2021»
20.45 Т/с «Брати по крові-2»
22.25, 0.15 Т/с «CSI: Місце
злочину»
02.05 Т/с «Ласко»
02.50 «Гроші-2020»
03.50 «Відеобімба-2»
04.00 «102 Поліція»
04.40 «Зловмисники»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.15, 3.15, 5.20
Топ-матч
06.10 Росія — Данія. УЄФА
Євро-2020
08.10 Угорщина — Франція.
УЄФА Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45
Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.
УЄФА Євро-2020 Прем’єра
11.40 Півн. Македонія
— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020
14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON
STOP»
15.15 Д/с «Класика Євро»
15.45 Фінляндія — Бельгія.
УЄФА Євро-2020

відлік»
08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо
нас»
09.30 Машина часу
11.10 Д/с «Бойові кораблі»

нацистів»
13.10 Друга світова війна:
свідчення війни
15.00, 19.50 Секретні території
16.00, 20.50 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Мегааеропорт
зсередини
17.50, 4.55 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику
природу
22.40 Приховані королівства

ФУТБОЛ-2
06.00, 6.45, 1.15, 3.20, 5.30
Топ-матч
06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020
06.55, 3.35 Фінляндія — Бельгія.
УЄФА Євро-2020
08.45, 23.55 «Великий футбол»
10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45
Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON
STOP»
15.15 Огляд
Ігрового
дня. УЄФА Євро-2020
15.45, 1.30
Італія
— Вельс. УЄФА Євро2020
17.40 Д/с «Класика Євро»
18.10 Півн. Македонія
— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020
21.50 LIVE. Чехія — Англія.
УЄФА Євро-2020
МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
09.00 Правда життя
10.10, 1.40 Речовий доказ
11.20 У пошуках істини
12.15 Війна всередині нас

19.30 «Дійові особи»
21.00 Час новин. Підсумки дня

00.15 Д/с «Бойові кораблі»

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

04.10 Фізкульт ура!

09.00, 12.30, 22.00 «Орел і
решка. Навколо світу»
11.35, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.10 «Орел і решка. На краю
світу»
00.00 Т/с «Межа»
01.35 Т/с «Хутен та леді:
пригоди на двох»
03.10 «Нічне життя»

13.00, 0.10, 3.40 Корисні поради
14.00 Сам собі кухар
15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь
01.10 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.45 Страх у твоєму домі
03.30 Місця сили
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

Другої світової війни»

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Майстри ремонту
08.20, 19.00 Шість соток
11.00, 17.20, 21.40 Удачний
проєкт

ТЕТ
06.00
09.20
11.05
12.15
14.00
18.00
20.45
23.00
02.30
05.50

ТЕТ Мультиранок
Х/ф «Міст у Терабітію»
Х/ф «Блакитна свічка»
Х/ф «Біла змія»
Панянка-селянка
Х/ф «Экіпаж»
Х/ф «Гра в імітацію»
Х/ф «Авіатор»
Віталька
Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
18 червня закінчується передплата на
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги,
шановнi читачi.
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
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 8.05 Роздивись
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 «Повертайся,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

18.00, 21.00, 23.40, 2.15,

16.45, 19.30, 4.35 ТСН
09.25, 10.20, 3.15, 5.35 «Життя

08.30 Я вдома

відомих людей»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30 Наші гроші

17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
поцілунок»
14.35, 15.35 «Речдок»

20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Комедія «Свати»
22.55 Мелодрама «Анка з
Молдаванки»
01.35 Комедія «К-9: собача
робота»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

18.00, 19.00, 3.00 «Стосується
20.00 «Подробиці»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Перстень із рубіном»
12.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»

23.50 Т/с «Третього не дано»
01.40 Х/ф «Женя, Женечка та

22.00 Д/ф «Дикі тварини»
23.00 #@)??$0 з Майклом
Щуром
01.30, 3.05 Суспільна студія.
04.10 Д/ф «Клітка для двох»
НТН
05.00 «Top Shop»

04.10 Служба розшуку дітей

08.05 «Орел і решка»
04.35, 14.05 Т/с «Таємні двері»
06.30 Ранок у великому місті

11.00 Х/ф «Земля тролів»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

13.05, 19.00, 20.00 «Шахраї в

з Костянтином Стогнієм

11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

Європи. Португалія

12.45, 15.45 Факти. День

— Франція

15.05, 16.15 Х/ф «Код да

04.25 «Мультфільм»

01.45 Телемагазин

20.20, 3.15 Секретний фронт

02.25 «Служба розшуку дітей»

05.05 «Телемагазин»

03.20 Реальна містика

22.50 Т/с «Закляті друзі»

02.30 «Зона ночі»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

09.30 Машина часу

15.30, 16.10 Час «Ч»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

17.10, 18.10 Д/c «1941»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

13.10, 2.15 Д/с «Повітряні воїни»

19.30 «Велика політика»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

14.10, 5.10 Д/с

21.00 Час новин. Підсумки дня

06.25 Невигадані історії
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 10.10, 1.15 Д/с «Бойовий
відлік»
08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо
нас»
22.15, 0.05 Т/с «CSI: Місце
злочину»

03.10 Обережно, діти!

світі»

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

04.10 Фізкульт ура!

01.25 Хорватія — Шотландія.
УЄФА Євро-2020

МЕГА
06.00 Містична Україна

08.45 Правда життя

04.00 «102 Поліція»

Євро-2020

09.55, 1.35 Речовий доказ

тебе чекала»

«Свідок»

03.30 Півн. Македонія

04.40 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-2

05.30 Телемагазини

Маямі»

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.00 «Репортер».

23.00 «Акцент»

Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

23.30 Х/ф «Люди в океані»
01.00 Х/ф «Трест, який
луснув»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»

02.10, 3.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 Одна година

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

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

бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»

14.20 Т/с «Суперкопи»
16.40 Т/с «Швидка»
19.15 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.40 Мама реготала. Найкраще

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.45 Х/ф «Бенджамін Фальк
і примарний кинджал»
08.45 Х/ф «У пошуках скарбів
нібелунгів»
11.10 Х/ф «Галактика
Юрського періоду»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.35 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 15.45, 1.15, 3.15, 5.20
Топ-матч
06.10 Фінляндія — Бельгія.
УЄФА Євро-2020
08.10 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.
УЄФА Євро-2020 Прем’єра
11.40 Чехія — Англія. УЄФА
Євро-2020
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25

09.25 М/с «Сімпсони»
12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

06.00, 6.45, 3.20, 5.30 Топ-матч

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.50, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»

«EURO NON STOP»
15.15 Огляд ігрового дня. УЄФА
Євро-2020
15.55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
16.50 Yellow
18.50 LIVE. Словаччина

06.55 Півн. Македонія
— Нідерланди. 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 Хорватія — Шотландія.
УЄФА Євро-2020
13.00 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25

15.30 Огляд Ігрового дня. УЄФА
Євро-2020

18.50 «ДжеДАІ»

2020
23.55 «Великий футбол»

07.30 Ланчбокс

13.05 Друга світова війна:

08.20, 19.00 Шість соток

свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні території

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні
поради

Морганом Фріменом

14.00 Сам собі кухар

16.55, 21.45 Мегааеропорт

14.30 Шеф-кухар
15.00 Спеція

зсередини
17.50, 5.05 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику

15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

природу
22.40 Вижити в дикій природі
23.40 Апокаліпсис: Сталін
00.35 Бойові кораблі

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

02.40 Страх у твоєму домі
ТЕТ

03.25 Бандитський Київ

06.00 ТЕТ Мультиранок
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

18.50 LIVE. Швеція — Польща.

09.50, 22.00 «Орел і решка.

УЄФА Євро-2020

Навколо світу»

Євро-2020

11.00, 17.20 Удачний проєкт

16.00, 20.50 Крізь простір і час із

16.30 Д/с «Класика Євро»

01.30 Чехія — Англія. УЄФА

К2

12.05 Війна всередині нас

08.25 «Ух ти show»

2020

пригоди на двох»
03.10 «Нічне життя»

06.30, 8.00 Телемагазин

16.00 «AUTO ГОЛ!»

21.50 LIVE. Португалія

01.35 Т/с «Хутен та леді:

11.05 Там, де нас нема

15.15, 1.15 Yellow

2020

— Угорщина. УЄФА Євро-

07.00 Бандитська Одеса

«EURO NON STOP»

— Франція. УЄФА Євро-

18.15 «Спецкор»

20.30 Т/с «Брати по крові-2»

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

— Іспанія. УЄФА Євро-

21.50 LIVE. Німеччина

00.15 Д/с «Бойові кораблі»

21.40 Час-Time

— Нідерланди. УЄФА

01.55 «Гроші-2020»

Другої світової війни»

«Найзавантаженіший у

02.55 «Відеобімба-2»

17.50 «Вартість життя»

01.40 «Improv Live Show»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

17.00 «Хто зверху?»

01.00, 2.15 Т/с «Балерина»

«катюша»

07.50, 14.50, 17.00, 3.10

універмагу»

15.15 Т/с «Надприродне»

23.35 Х/ф «Конвоїри»

Вінчі»

новини»

09.00 Х/ф «За вітриною

мережах»

21.05 Х/ф «Погана компанія»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40

10.00 Т/с «Грімм»

08.45 Факти. Ранок

06.20 «Будьте здоровi»
«Випадковий свідок»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

04.15 Факти

5 канал

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

Головне

06.00, 8.00 «Kids time»

21.50 Футбол. Чемпіонат

19.55 Д/ф «Боротьба за
виживання»

04.05 Еврика!

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

00.00 Гучна справа

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»

21.35 Європейський дайджест

21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

ICTV
03.55 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

випадок»
кожного»

18.50, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»

Леонідом Каневським»

16.30 «Речдок. Особливий

09.05 Телепродаж
11.30 Край пригод

05.35, 22.05 «Слідство вели... з

12.25 Х/ф «Французький

5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

ІНТЕР

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

Капітошко»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

23 червня

11.35, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.10 «Орел і решка. На краю

03.35 Словаччина — Іспанія.

світу»

УЄФА Євро-2020

00.00 Т/с «Межа»

09.15 Х/ф «Білосніжка»
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
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15 Ігри Приколів
01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021

24червня
UA: Перший
06.00, 17.20 Роздивись
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
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, 11.30 Край пригод
08.20, 11.50 Заархівоване
08.30 Я вдома
09.05 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Наталія
Валевська
17.30 #@)??$0 з Майклом
Щуром
18.50, 0.30 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк»
19.55 Д/ф «Боротьба за
виживання»
22.00 Д/ф «Дикі тварини»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Хто створив Змієві

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

НТН
05.00 «Top Shop»

05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 10.20, 3.40, 5.35 «Життя
відомих людей»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «100 речей і нічого
зайвого»
16.30 «Речдок. Особливий

Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews-2021»
20.40 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Мелодрама «Анка з
Молдаванки»
01.45 Комедія «Навколо світу за
80 днів»

випадок»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Третього не дано»
01.40 Х/ф «Ті, що зійшли з
небес»
04.25 «Мультфільм»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 10.10, 1.15 Д/с «Бойовий

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

відлік»
08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо
нас»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

20.30 Т/с «Брати по крові-2»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

22.10, 0.00 Т/с «CSI: Місце

тебе чекала»

«Свідок»
ПРЯМИЙ

злочину»

записної книжки»
01.00 Х/ф «Трест, який

12.00, 13.00, 14.00,

«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

луснув»
02.20, 3.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

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

НЛО-ТБ

18.15 «Ехо України»

06.10 Телемагазин

20.00 «Прямий ефір»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

22.00 «Прямий контакт»

бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»

14.15 Т/с «Суперкопи»
16.40 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.40 Мама реготала. Найкраще

06.00 Х/ф «Сонце, що
сходить»
08.45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
10.50 Х/ф «Медовий місяць у
Вегасі»
12.45 «Загублений світ»

СТБ

17.55 «Секретні матеріали»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Спецкор»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

18.50 «ДжеДАІ»

10.35 «Слідство ведуть
екстрасенси»

04.40, 14.05 Т/с «Таємні двері»

07.15 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.20 Т/с «Грімм»
11.00 Х/ф «Земля тролів:
у пошуках золотого
замку»

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях

08.45 Факти. Ранок
10.40 Т/с «Перстень із рубіном»
12.40 Агенти справедливості

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

13.00, 19.00 «Шахраї в мережах»

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

15.15 Т/с «Надприродне»

11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф «Янголи і
демони»

17.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Гроші вирішують
усе»
22.50 Х/ф «Метро»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.10 «Improv Live Show»

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

02.10 «Служба розшуку дітей»

22.50 Т/с «Закляті друзі»

02.15 «Вар’яти»

03.10 Анти-зомбі

03.00 «Зона ночі»

09.30 Машина часу

16.10 Таємниці війни

23.00 Д/с «Вирішальні битви

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

17.10, 18.10 Д/c «1941»

13.10, 2.15 Д/с «Повітряні воїни»

19.30 «Прямим текстом»

14.10, 5.10 Д/с «Найзаван-

21.00 Час новин. Підсумки дня

14.40, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»

23.10 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Реальна містика

Другої світової війни»

19.25 «Секретні матеріали»
(дайджест)

таженіший у світі»

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

04.10 Фізкульт ура!

02.10 Туреччина — Вельс.
УЄФА Євро-2020
04.00 Угорщина — Португалія.
УЄФА Євро-2020

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ

01.35 Т/с «Хутен та леді:
пригоди на двох»
03.10 «Нічне життя»

09.15 Правда життя
К2

10.15, 1.35 Речовий доказ
ФУТБОЛ-2

11.25 Там, де нас нема

06.30, 8.00 Телемагазин

04.40 «Зловмисники»

06.00, 6.45, 2.00 Топ-матч

12.25 Війна всередині нас

07.30 Ланчбокс

05.30 Телемагазини

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

13.20 Друга світова війна:

08.20, 19.00 Шість соток

06.55 Німеччина — Угорщина.
ФУТБОЛ-1

УЄФА Євро-2020

06.00, 2.00 Топ-матч

08.45 «Великий футбол»

06.10 Хорватія — Шотландія.

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол

УЄФА Євро-2020

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.10 Словаччина — Іспанія.

11.10 Швеція — Польща. УЄФА

УЄФА Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол
NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.
УЄФА Євро-2020 Прем’єра
11.40 Португалія — Франція.
УЄФА Євро-2020

15.15 Д/с «Класика Євро»
15.45 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
17.40 Д/ф «Особлива
атмосфера»
18.35 Німеччина — Угорщина.
УЄФА Євро-2020
20.30 Огляд ігрового дня. УЄФА
Євро-2020
22.25 Швеція — Польща. УЄФА
Євро-2020
00.10 Данія — Бельгія. УЄФА
Євро-2020

Євро-2020

14.15 Бойовий відлік
15.10, 19.55 Секретні території
16.10, 20.55 Крізь простір і час із

17.00, 21.45 Мегааеропорт

УЄФА Євро»

17.55, 4.55 Особливий загін

Ігрового

дня. УЄФА Євро-2020
15.45, 0.00 Yellow

14.00 Сам собі кухар
14.30 Шеф-кухар
15.00 Спеція
16.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

00.35 Бойові кораблі

ТЕТ

02.40 Страх у твоєму домі
03.25 Україна: забута історія

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Диявол із трьома

16.25 Словаччина — Іспанія.

18.40 Португалія — Франція.

поради

23.40 Апокаліпсис: Сталін

15.55 Д/с «Класика Євро»

УЄФА Євро-2020

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

01.40 Формула любові

природу
22.40 Вижити в дикій природі

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

11.00, 17.20 Удачний проєкт

15.30 Правила виживання

зсередини

18.55 Сіяя: з нами у дику

13.00 Д/с «Офіційна історія

15.15, 18.15 Огляд

свідчення війни

Морганом Фріменом

NEWS

08.00, 22.15 Yellow

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»
КАНАЛ «2+2»

09.25 М/с «Сімпсони»
12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

04.00 «102 Поліція»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

23.30 Х/ф «Таємниця

06.05 М/c «Том і Джеррі»

15.30 Час «Ч»

02.50 «Відеобімба-2»

23.00 «Акцент»

04.20 Факти

00.15 Д/с «Бойові кораблі»
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

20.15, 22.50 Т/с «Як довго я на

17.50 «Правда життя»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

5 канал

01.50 «Гроші-2020»

Маямі»

06.00, 7.10 «Kids time»

21.00, 23.50 Т/с «Тінь минулого»

час»

16.00, 18.05 Т/с «Слід»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

04.15 Еврика!

21.00 «Речдок. Випереджаючи

07.50, 14.50, 17.00, 3.15

09.00 Х/ф «Дезертир»

05.00 «Абзац!»

18.00, 19.00, 3.00 «Стосується
кожного»

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації

14.40, 15.35 «Речдок»

новини»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

«Інтером»

06.20 «Вартість життя»
«Випадковий свідок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

Вали?»

ІНТЕР

9

К1
06.30 «Top Shop»

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

08.00 М/с «Юху та його друзі»

11.15, 16.15 4 весілля

08.35 «Ух ти show»

13.15, 18.15 Панянка-селянка

20.30 «AUTO ГОЛ!»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

22.15 Півн. Македонія

09.50, 22.00 «Орел і решка.

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

УЄФА Євро-2020

— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020
00.10 Шотландія — Чехія.
УЄФА Євро-2020
02.10 Іспанія — Швеція. УЄФА
Євро-2020
04.00 Італія — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020

Навколо світу»
11.35, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.10 «Орел і решка. На краю
світу»
00.00 Т/с «Межа»

під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15 Ігри Приколів
01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 17.20 Роздивись
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

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, 23.40, 2.15,

03.05 «Розсміши коміка»
05.15 «Світське життя-2021»

06.20 «Мультфільм»

з «1+1»

16.45, 19.30, 4.30 ТСН
09.25, 10.20, 3.50, 6.05 «Життя

5.10 Новини

відомих людей»

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

08.05, 11.30 Край пригод

17.10 Т/с «Величне століття.

08.20, 11.50 Заархівоване
08.30 Я вдома
09.05 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна

Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Одруження наосліп-7»

студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт

22.20 Бойовик «Кінґсмен: золоте
кільце»

15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.30 Перша шпальта
18.50, 0.30 Т/с «Загадковий

ІНТЕР
05.25, 23.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Від сім’ї не
втечеш»
14.35, 15.30, 1.15 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: золоте око»
02.45 «Чекай на мене. Україна»
03.55 «Україна вражає»
04.20, 5.30 «Орел і решка.
Морський сезон»
05.00 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.50 М/ф «Котигорошко»

25 червня

01.10 Комедія «Інша жінка»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

виживання»
22.00 Д/ф «Дикі тварини»
23.00 #ВУКРАЇНІ

05.00 «Абзац!»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.00 Еврика!

06.00, 7.50 «Kids time»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.15 Служба розшуку дітей

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Сьогодні

03.05 «Зворотний відлік»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

05.00, 4.45 «Top Shop»
06.20 «Правда життя»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «Опікун»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

09.00 Зоряний шлях

21.30 «Мир чи війна»

10.45 Т/с «Смак щастя»

08.45 Факти. Ранок

11.00 «Хто проти блондинок?»

14.40, 15.30 Т/с «Сімейний

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»

12.45, 15.45 Факти. День

21.00, 23.15 Т/с «Вірна подруга»
01.15, 2.15 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»

13.30 Т/с «Пес»
16.10 Х/ф «Інферно»

13.00 «Шахраї в мережах»
15.00 Х/ф «Принц Валієнт»
16.50 Х/ф «Принц Персії:
піски часу»
19.00 Х/ф «Шанхайські
лицарі»
21.15 Х/ф «Шанхайський
перевізник»
23.10 Х/ф «Нові мутанти»

18.45 Факти. Вечір

01.00 «Improv Live Show»

01.45 Телемагазин

23.00 «На трьох-10». Прем’єра
01.40 Х/ф «Оверлорд»

02.00 «Служба розшуку дітей»

03.30 Реальна містика

03.40 Я зняв!

02.05 «Зона ночі»

09.30 Машина часу

15.30, 16.10 Час «Ч»

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

17.10, 18.10 Д/c «1941»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

10.10, 20.10 Дизель-шоу
15.25, 23.10 Гра #

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 10.10, 1.15 Д/с «Бойовий
відлік»

20.15, 22.50 Т/с «Коханка у

23.20 Х/ф «Джек Гантер.

спадок»
01.10 Х/ф «Смерть їй личить»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Небесна зірка»
01.20 «Гроші-2020»

04.00 Хорватія — Шотландія.

07.00 Бандитська Одеса

02.35 «Відеобімба-2»

УЄФА Євро-2020

04.00 «102 Поліція»

17.00 «Репортер». Новини

05.30 Телемагазини

07.10, 8.10 «Новий день»
ФУТБОЛ-1
06.00, 0.00 Yellow
06.10 Франція — Німеччина.
УЄФА Євро-2020

02.55 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя.

18.00 «П’ята колонка»

19.00 «Ехо України»

16.50 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.40 Мама реготала. Найкраще

11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.

09.30 Т/с «Життя прекрасне»
14.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

УЄФА Євро-2020 Прем’єра
11.40 Німеччина — Угорщина.

КАНАЛ «2+2»

УЄФА Євро-2020

06.00 «ДжеДАІ-2019»

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

06.40 Х/ф «Брама воїнів»

15.15 Д/с «Класика Євро»

08.45 Х/ф «Код доступу

15.45 Швейцарія — Туреччина.

«Кейптаун»

УЄФА Євро-2020

11.00 Х/ф «Падіння Лондона»
12.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»

18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Джек Гантер.

05.25 Т/с «Один обман на двох»

NEWS

22.30 «Запорєбрик NEWS»

18.15 «Спецкор»
СТБ

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

бурундучки-рятівнички»

14.25 Т/с «Суперкопи»

Євро-2020

22.00 «Міністерство правди»

22.45 «WATCHDOGS»

У пошуках скарбів
Угаріта»
21.20 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробниці
Ехнатона»

01.45 Т/с «Хутен та леді:
пригоди на двох»
02.30 «Нічне життя»

09.05 Правда життя

03.35 «Цілком таємно-2017»

04.40 «Зловмисники»

18.30 «Влада реготала»

МЕГА
06.00 Містична Україна

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

«Новини країни»

02.10 Італія — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020

08.10 Італія — Вельс. УЄФА

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

00.15 Д/с «Бойові кораблі»

кіно

14.10, 5.10 Д/с

04.10 Фізкульт ура!

17.10 «Ситуація»

09.25 М/с «Сімпсони»

Другої світової війни»

21.40 Час-Time

08.00, 2.00 Топ-матч

08.10 М/ф «Качині історії»

19.20 Лінійка документального

світі»

16.00 «Час пік»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

08.45 Натхнення

01.10 Х/ф «Трест, який

06.15 Телемагазин

11.40, 13.15, 0.15 «На трьох»

06.25 Особливий погляд

15.10 «Дзвінок»

НЛО-ТБ

з Костянтином Стогнієм

портрет»

03.10 Обережно, діти!

23.30 Х/ф «Іподром»

Професійні байки»

10.05 Т/с «Грімм»

21.00 Час новин. Підсумки дня

13.10, 14.15 «Великий день»

луснув»

06.30 Ранок у великому місті

«Найзавантаженіший у

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

Маямі»

07.55 «Орел і решка»

04.40, 14.40 Т/с «Таємні двері»

08.15 Форшмак

07.50, 14.45, 17.00, 2.50
«Випадковий свідок»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

13.10, 2.15 Д/с «Повітряні воїни»
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

НТН

04.20, 1.15 Факти

5 канал

01.30 Суспільна студія. Головне
04.40 Схеми. Корупція в деталях

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Скарб нації

Доктор Блейк»
19.55 Д/ф «Боротьба за

ICTV

17.40 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
18.35 Словаччина — Іспанія.
УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

11.10 Там, де нас нема

06.00, 2.05 Топ-матч

12.10 Війна всередині нас

06.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

13.05, 0.35 Бойові кораблі

06.40, 20.30 Д/с «Класика Євро»

14.55, 19.50 Секретні території

07.10 Нідерланди — Австрія.

16.55, 21.45 Мегааеропорт

22.15 Півн. Македонія
— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020
00.10 Чехія — Англія. УЄФА
Євро-2020

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

УЄФА Євро-2020
09.00, 13.00 Д/с «Офіційна
історія УЄФА Євро»

поради
зсередини

14.00 Сам собі кухар

17.50 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику
природу

09.50, 22.15 Yellow
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол
NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

14.30 Шеф-кухар
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання

20.50 Останній день Помпеї

16.30 Дачна відповідь

22.40, 4.55 Вижити в дикій

22.10 Готуємо разом

природі

01.40 Формула любові

11.10 Португалія — Франція.

23.40 Апокаліпсис: Сталін

03.20 Арт-простір

УЄФА Євро-2020

02.40 Страх у твоєму домі

04.10 М/ф

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

03.25 Україна: забута історія
ТЕТ

15.15 Д/с «Класика Євро»
15.50, 18.10 Огляд

К1

Ігрового

дня. УЄФА Євро-2020
16.20 Швеція — Польща. УЄФА
Євро-2020
18.40 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
22.25 Хорватія — Шотландія.

06.00 ТЕТ Мультира0нок

06.30 «Top Shop»

09.15 Х/ф «Красуня»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.15, 23.15 Т/с «Нове життя

08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 22.00 «Орел і решка.

Василини Павлівни»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

Навколо світу»
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

УЄФА Євро-2020

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

20.30 Огляд ігрового дня. УЄФА
Євро-2020

К2

10.00, 1.35 Речовий доказ

00.15 Швейцарія — Туреччина.
УЄФА Євро-2020
02.10 Угорщина — Франція.
УЄФА Євро-2020
04.00 Іспанія — Польща. УЄФА
Євро-2020

90210»
18.10 Х/ф «Щурячі перегони»
20.10 «Орел і решка. На краю
світу»
00.00 Х/ф «Перегони
століття»

під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15 Ігри Приколів
01.15 Рятівники
02.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021

26 червня
UA: Перший
06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.00, 3.35,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.30 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
08.05, 14.35 Д/ф «Дикі Дива.
Дикі тварини 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 «Книга буття.
Створення світу»
13.35 Таємниці Папи Івана Павла
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт «Кобза»
17.00 Міста та містечка
17.20 Д/ф «Світ дикої природи»
17.50 Т/с «Римська імперія»
19.30 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
21.25 Пишемо історію. На шляху
до Незалежності
21.50 Пишемо історію. Чий
насправді Крим
22.05 Пишемо історію. Скіфи.
Воїни степів
22.20 Пишемо історію. Україна
1919 р.
22.30 Д/ф «Секрети історії.
Портрети»
01.25, 5.05 Д/ф «Дикі тварини»
02.20 Д/ф «Гідра»
04.55 Роздивись

КАНАЛ «1+1»
07.00, 3.45, 6.00 «Життя відомих
людей»

вбивство»
08.00 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»
09.25 Х/ф «Сумка інкасатора»
11.10 Х/ф «Право на постріл»
12.45 «Випадковий свідок.
Навколо світу»

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»
16.10, 17.20 Комедія «Свати»
19.30, 5.20 ТСН
20.10 «Чистоnews-2021»
20.15 «Вечірній квартал»

19.00, 1.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
14.30 Х/ф «Завтра була
війна»
16.15 Х/ф «Офіцери»
18.10 Х/ф «В бій ідуть тільки
«старики»

02.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

06.10 Телемагазин
07.20 Мама реготала. Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
09.45 М/ф «Чорний плащ»
11.20 Т/с «Друзі»

08.05 М/ф «Смурфики-2»

07.50 Т/с «Дружини на стежці

04.50 М/ф «Зоряний десант:

10.05 «Орел і решка. Земляни»

війни»
11.45, 15.20, 21.00 Т/с «Інше
життя Анни»
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайджест

вторгнення»
06.40 Х/ф «Зоряний десант-3:
мародер»
08.40 Х/ф «С.В.О.Т: в облозі»

11.10 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12.10 «Орел і решка»

10.25, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День

05.50 «Мультфільм»

01.45 Телемагазин

03.00 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

09.30 Майстри ремонту

12.15, 15.15 Концерт

21.20 Вечірній преЗЕдент

10.15 Форшмак

17.10, 22.00 Д/с «Апокаліпсис»

21.3 Вікно в Америку

10.35 Машина часу

18.00 Час за Гринвічем

23.30 Гончаренко рулить

11.10 Медекспертиза

19.00 Д/c «Вердикт історії»

00.10 Є сенс

11.30, 18.30, 0.35 Невигадані

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

03.10 Обережно, діти!

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

03.35 Швеція — Польща. УЄФА

23.00 «Орел і решка. Дива світ-2.

20.30 «Місце зустрічі. Бенефіс»
Європи. 1/8 фіналу

18.45
19.10
21.35
23.25

14.20 М/ф «Коко»
16.20 Х/ф «Крістофер Робін»
18.35 Х/ф «Ханна. Досконала
зброя»
21.00 Х/ф «Анна»
23.10 Х/ф «Червоний
горобець»

02.10 «Одруження наосліп-7»

02.10 «Improv Live Show»

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

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

20.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»

новин
06.10, 7.10, 1.10 Д/с «Бойовий
відлік»

08.40 Натхнення
09.10 Автопілот

СТБ

09.40 «Загублений світ»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.45 Х/ф «Робінзон Крузо»

06.35, 10.55 Т/с «Татусі»

14.20 Х/ф «Охоронець»

07.55 «Неймовірна правда про

16.30 Х/ф «По сліду»
18.40 Х/ф «Три дні на

зірок»
17.05 «Супермама»
21.00 «МастерШеф.
CELEBRITY»
23.10 «Звана вечеря»

вбивство»
21.00 Х/ф «Кінець світу»
23.20 Х/ф «Секретні
матеріали. Боротьба за

історії
08.50 LIVE. Матч 1. 1/8 фіналу.
УЄФА Євро-2020

ПРЯМИЙ
08.45 «Щасливий сніданок»
09.00 «Щасливе інтерв’ю»

01.50 Х/ф «Винна війна»

Новини

23.55 «Великий футбол»
01.25 Матч 1. 1/8 фіналу. УЄФА
Євро-2020
03.30 Словаччина — Іспанія.
УЄФА Євро-2020

10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15, 21.30 Спецпроект «Влада
реготала»
13.45 «Новини від Христини»
14.15, 15.15, 16.10 Доку-

17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»

06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

05.30 Телемагазини

06.45 Д/с «Класика Євро»
07.15 Хорватія — Шотландія.

06.10 Швейцарія — Туреччина.
УЄФА Євро-2020
08.10 Швеція — Польща. УЄФА
Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.
УЄФА Євро-2020 Прем’єра
11.40 Україна — Австрія. УЄФА
Євро-2020
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25

23.00 «Вата шоу»

«EURO NON STOP»
15.15 Yellow

19.30 Т/с «Касл»

06.00 «Шалені перегони-2018»

23.00 Т/с «Назустріч пітьмі»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

00.40 Мама реготала. Найкраще

08.00 «ДжеДАІ-2020»

06.00, 8.50 Містична Україна

УЄФА Євро-2020
09.05, 13.00 Д/с «Офіційна
історія УЄФА Євро»
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

01.45 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»

07.00 Випадковий свідок
09.40, 12.35 У пошуках істини

К2

10.30 Речовий доказ

06.30 Телемагазин

11.40, 23.00 Секретні території

07.30 Квартирне питання

свідчення війни
16.15 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії
17.10 Тваринна зброя
19.10 Таємниці королівських
убивств

09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20, 3.40 Корисні поради
11.10 Правила життя
12.50 Один за 100 годин
14.30, 22.30 Удачний проєкт
16.10 Дачна відповідь
19.10 Шість соток

21.00 Ігри імператорів
01.30 Формула любові
01.50 Бойові кораблі
03.20 Арт простір
02.50 Містична Україна.
Прокляті скарби

04.10 М/ф

03.40 Місця сили. Софія

11.10 Німеччина — Угорщина.

22.00 «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

ФУТБОЛ-2

03.50 «Цілком таємно-2017»

Топ-матч

МЕГА

14.25, 0.00 Друга світова війна:
06.00, 15.45, 3.20, 5.30 Топ-матч

06.00, 8.00, 16.20, 1.15, 3.15, 5.20

Небачене»
00.00 Х/ф «Бабадук»

УЄФА Євро-2020

03.10 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 2. 1/8 фіналу.

майбутнє»

14.10 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»

04.25 Факти

01.00, 2.15 Т/с «Прости»

ментальний фільм
НЛО-ТБ

08.00, 10.00 «Kids time»

07.25, 5.10 Реальна містика

00.20 Фантастика «Темні уми»

15.00, 16.00 «Репортер».

02.15 «Випадковий свідок»

04.20 Еврика!

00.00 Гучна справа

23.20 «Світське життя-2021»

спецназ»

кримінального світу»

05.20 «Вар’яти»

22.10 Т/с «Плата за порятунок»
02.50 Х/ф «Дама з папугою»
04.20 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»

22.10 «Жіночий квартал»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

00.45 Х/ф «Таємниці

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

20.00, 2.20 «Подробиці»

21.05 Х/ф «Божевільний

сходить»

ICTV

Факти. Вечір
Х/ф «План втечі»
Х/ф «План втечі-2»
Х/ф «План втечі-3:
диявольська станція»
01.00 Х/ф «Законослухняний
громадянин»

месники»

22.55 Х/ф «Дім сонця, що

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

21.50 Футбол. Чемпіонат

14.00 Т/с «Смерть у раю»
18.10 «Переломні 80-ті»

06.55 «Слово предстоятеля»
07.00 Х/ф «Мій друг містер
Персиваль»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

НТН
05.15 Х/ф «Суто англійське

ІНТЕР
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15.25 Д/с «Офіційна історія
УЄФА Євро»
16.30 Огляд ігрового дня. УЄФА
Євро-2020

УЄФА Євро-2020
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25
«EURO NON STOP»
15.15 Д/с «Класика Євро»

ТЕТ

Київська
04.25 Прокляття скіфських
курганів

09.10 М/ф «Легенди країни Оз:

05.15 Потойбіччя. Сни

повернення Дороті»
10.55 Х/ф «Білосніжка»

16.00 Огляд Ігрового дня. УЄФА
Євро-2020

06.00 ТЕТ Мультиранок

К1

12.05 Х/ф «Алоха»

16.30 Д/с «Класика Євро»

06.30 «Top Shop»

14.05 Х/ф «Екіпаж»

18.50 LIVE. Матч 1. 1/8 фіналу.

08.00 М/с «Кротик і Панда»

16.50 Х/ф «Гра в імітацію»

08.30 «Ух ти show»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу

УЄФА Євро-2020
21.50 LIVE. Матч 2. 1/8 фіналу.
УЄФА Євро-2020
23.55 «Великий футбол»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»
10.10 М/ф «Кіт Грім і
зачарований будинок»

під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Авіатор»

01.15 Yellow

11.50 Х/ф «Щурячі перегони»

01.15 Панянка-селянка

01.30 Португалія — Франція.

13.50 «Орел і решка.

03.15 Віталька

УЄФА Євро-2020

Дива світу-2»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 3.35,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.20 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.15 Д/ф «Дикі тварини»
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 Незвідана Україна.
Верховина
13.55 Незвідана Україна. Ізмаїл
14.10 Незвідана Україна.
Холодний Яр
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт. Хорея Козацька
17.20, 23.30 Д/ф «Світ дикої
природи»
17.50 Т/с «Римська імперія»
19.30 Д/ф «Весільний спадок»
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ.
Микола Амосов
22.30 Ті, що змінили світ. Іван
Пулюй
23.00 #@)??$0 з Майклом
Щуром
00.35 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
02.00 #ВУКРАЇНІ
02.30 Перша шпальта
03.00 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Один шанс із
07.30 «Слово предстоятеля»
07.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
10.00 Т/с «Смерть у раю»
14.15 Х/ф «Божевільний

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.00 «Готуємо разом»

18.30 «Світське життя-2021»
19.30 «ТСН-тиждень»

16.05 Х/ф «Приходьте
18.00 Х/ф «Невловимі
месники»
19.30 Х/ф «Знову невловимі»
22.00 Х/ф «Сорочинський
ярмарок на НТН»
23.50 Х/ф «Дім сонця, що
01.35 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
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»
23.00 Т/с «Назустріч пітьмі»
00.40 Мама реготала. Найкраще
СТБ

07.40, 9.10 «Kids time»
07.45 М/c «Том і Джеррі»
08.05 М/ф «Том і Джеррі:
загублений дракон»

09.00 Секретний фронт

21.35 Європейський дайджест

10.00 Громадянська оборона
11.00, 13.00 Х/ф «Ной»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Ілюзія брехні»
16.10 Х/ф «Ілюзія брехні-2»

09.15 М/ф «Коко»
11.20 М/ф «Монстри на
канікулах»
13.00 М/ф «Монстри на
канікулах-2»

01.45 Комедія «Інша жінка»

23.55 Х/ф «Офіцери»

01.00, 2.15 Т/с «Жива вода»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

01.50 «Речдок»

01.45 Телемагазин

03.10 Я зняв!

23.30, 0.25 «Improv Live Show»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

21.20 Вечірній преЗЕдент

22.00 Х/ф «В бій ідуть тільки
шахрайку, якщо зможеш»
«старики»

Європи. 1/8 фіналу
00.00 Гучна справа

14.45 М/ф «Монстри на
канікулах-3»
16.40 Х/ф «Анна»
19.00 Х/ф «Агент Єва»
21.00 Х/ф «Падіння Олімпу»

5 канал
06.00 Вікно в Америку
06.10, 7.10, 0.15 Д/с «Бойовий

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

09.00 Божественна літургія ПЦУ
11.00 Божественна літургія УГКЦ

відлік»
08.05 Невигадані історії
07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 17.00,

12.15 Індійський фільм

тижня з Анною

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

Мірошниченко

23.00 Суботній політклуб

19.00 Д/c «Вердикт історії»

В. Портнікова

20.00, 0.00, 2.00, 3.00,

08.25 Vоїн — це я!

15.15 Концерт

20.10, 2.15 Машина часу

03.10 Обережно, діти!

4.00, 5.00 Час новин

08.35 Натхнення

17.10, 22.00 Д/с «Апокаліпсис»

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

06.10 Півн. Македонія

15.15 Д/с «Класика Євро»

01.50 Бойові кораблі

12.00, 3.40 Корисні поради

16.00 Огляд Ігрового дня. УЄФА

03.40 Таємниці кримінального

13.00 Правила життя

20.00 «Один за всіх»
23.55 «Я соромлюсь свого тіла»

— Нідерланди. УЄФА
Євро-2020

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «П’ята колонка»
13.40 «Запорєбрик NEWS»
14.00, 15.30 Концерт
18.00 «Анатомія тижня»
20.25 «Війна за незалежність»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 «Влада реготала»
22.30 «Щасливий день із
політиком»

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

Євро-2020

08.00, 16.50 Yellow

16.30 Д/с «Класика Євро»

08.10 Чехія — Англія. УЄФА

18.50 LIVE. Матч 3. 1/8 фіналу.

Євро-2020
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 13.30 Огляд ігрового дня.
УЄФА Євро-2020 Прем’єра

УЄФА Євро-2020
УЄФА Євро-2020

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.10 М/ф

10.35 Х/ф «Голос монстра»

Євро-2020
МЕГА

08.40, 2.50 Містична Україна
09.30, 12.35 У пошуках істини
10.25, 5.15 Речовий доказ
11.35, 23.00 Секретні території

18.50 LIVE. Матч 3. 1/8 фіналу.

14.25, 0.00 Друга світова війна:

УЄФА Євро-2020

свідчення війни

21.50 LIVE. Матч 4. 1/8 фіналу.

16.15 Бойовий відлік

УЄФА Євро-2020

17.10 Тваринна зброя

01.25 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА
Євро-2020

07.00 «ДжеДАІ-2019»

03.30 Німеччина — Угорщина.

08.00 «ДжеДАІ-2020»

УЄФА Євро-2020

12.25 М/ф «Кіт Грім та
зачарований будинок»

07.00 Випадковий свідок

23.55 «Великий футбол»

20.30 Дачна відповідь

03.35 Чехія — Англія. УЄФА

«EURO NON STOP»

УЄФА Євро»

К1

03.20 Арт-простір

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25

15.55 Д/с «Офіційна історія

18.00 Досьє Голлівуда
01.30 Формула любові

06.00 Прокляття відьом

Євро-2020

14.40 Шість соток

08.00 М/с «Кротик і Панда»

Євро-2020

15.15 Огляд ігрового дня. УЄФА

світу

06.30 «Top Shop»

21.50 LIVE. Матч 4. 1/8 фіналу.

11.40 Матч 2. 1/8 фіналу. УЄФА

19.10 Таємниці королівських
убивств
21.00 Ігри імператорів

14.00 «Орел і решка.
Дива світу-2»
23.15 «Орел і решка. Дива світ2. Небачене»
00.15 Х/ф «Перегони
століття»
02.10 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.50 М/ф «Риф 3D: приплив»
12.20 М/ф «Втеча з джунглів»
14.00 Х/ф «Фокстер і Макс»
15.40 М/ф «Історія іграшок»
17.15 М/ф «Історія іграшок-2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»
00.00 Панянка-селянка
02.05 Щоденники Темного
03.35 Віталька
05.50 Корисні підказки

08.55, 1.05 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «Спис долі»
16.10 Х/ф «Володар морів: На
краю світу»
18.55 Х/ф «Тринадцятий воїн»
20.55 Х/ф «Робін Гуд»
23.00 Х/ф «Секретні
матеріали: хочу вірити»
02.10 «Відеобімба-2»
02.55 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-2
06.00, 6.45, 15.45, 1.15, 3.20, 5.30
Топ-матч
06.15 Журнал. УЄФА Євро-2020
06.55, 1.30 Матч 2. 1/8 фіналу.
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»

04.40 «Зловмисники»

12.50 «МастерШеф.

11.10 Матч 1. 1/8 фіналу. УЄФА

05.30 Телемагазини

CELEBRITY»

екстрасенси»

04.55 Факти

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Термінатор-5:
генеза»
23.10 Х/ф «Термінатор-3:
повстання машин»
01.30 Х/ф «Зоряний десант-3:
мародер»

05.30 Т/с «Татусі»

19.00 «Слідство ведуть

06.20 «Таємний агент»

08.00 Анти-зомбі

час»

04.35 «Найкраще»

15.00 «Супермама»

04.45 Еврика!

15.00, 21.00 Т/с «Шукаю тебе»

21.50 Футбол. Чемпіонат

23.00 «Вата-шоу»

сходить»

05.55, 1.25 «Вар’яти»

07.10 Більше ніж правда

Олегом Панютою

20.00 «Подробиці тижня»

НОВИЙ КАНАЛ

04.35 Скарб нації

10.30 Т/с «Стрекоза»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

23.20 Комедія «Упіймай

ICTV

05.20 Не дай себе обдурити

13.00 «Речдок. Випереджаючи

17.30 Х/ф «007: золоте око»

20.00 «Прямий доказ»

завтра»

06.50, 4.45 Реальна містика

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

21.00 Бойовик «Шпигунка»

17.15 «Не наша Russia»

спецназ»

05.50 Сьогодні

08.00 «уДачний проєкт»

09.45, 3.30 «Світ навиворіт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.15 Х/ф «Мій друг дельфін

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.10 «Медексперт»

тисячі»

ІНТЕР

Ехо»

04.55 Роздивись
НТН

27 червня

Євро-2020
13.00 Д/с «Офіційна історія

ФУТБОЛ-1
06.00, 15.45, 1.15, 3.15, 5.20
Топ-матч

УЄФА Євро»
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25
«EURO NON STOP»

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Аркан» — це та сила, що загартовує
бойовий дух українців»
Доброволець і музикант
Михайло Адамчак — про
те, чому важливо залучати
людей до культури
за будь-яких умов і часів
Ірина КИРИЧЕНКО

Михайло Адамчак — музикант, фронтмен гурту «КораЛЛі», автор культурномистецьких ініціатив. А ще — доброволець батальйону «Госпітальєри» у складі
Української добровольчої армії (позивний
«Лемко»). Як водій-парамедик об’їздив
за три роки безліч фронтових доріг і врятував чимало життів бійців.
Мишко — натура дуже цілісна, і будь-яка
з культурних тем, якими живе суспільство, вкладається у неї, неначе візерунок
у вишиванку. До того ж у митця багато
новаторських ідей, які він завжди втілює.

Від рекорду з трембітання —
до відродження лемківських казок
■ Михайле, я знаю, що вашому гурту «КораЛЛі» в цьому році виповнилося
п’ятнадцять років. І це «Карпатські Алігатори», тверді карпатці, чоловіки з жорстким характером.
— Кожен з нас — це особистість, попри
те, що у нас є спільна ідея та мета, ми в певних ситуаціях можемо бути жорсткі, в певних ситуаціях можемо бути м’якіші, і це,
я вважаю, нормально для будь-якої людини. Але карпатський дух — міцний, невгамовний і він нас тримає вкупі.
■ Я читала у соцмережах про ваш новий мотопроєкт, який успішно пройшов
конкурс в Українському культурному фонді. Що це має бути?
— Я маю один задум і вирішив його
втілити у досить великий проєкт. І ми зараз ведемо про це перемовини з Українським культурним фондом, хочу дочекатися, поки ми все це затвердимо, підпишемо
договори, тоді я зможу про це більше розповісти. А якщо коротко — зірки, які їздять на мотоциклах, будуть залучені до
проєкту і розповідатимуть про свої улюблені маршрути в Україні.
■ А як щодо вашого проєкту щодо лемківських казок?
— Проєкт у задумі. Ми теж його планували на конкурс від УКФ, він посів високе місце в рейтингу, та поки незрозуміло, чи достатньо високе, щоб бути підтриманим, проте це близька мені тема, і чи з підтримкою, чи
без підтримки я її реалізовуватиму.
■ Ви знаєте лемківські казки з дитинства?
— Так, бабуся мені розповідала такі
казки неодноразово. Але водночас скажу, що вони не є дуже поширеними, вони
не мають такого масового явища, як українські казки чи гуцульські казки, і їх
люди мало знають, на відміну від, наприклад, лемківських пісень, які дуже люблять в усьому світі і які залюбки виконують відомі різножанрові артисти. Люди
дуже люблять лемківські пісні за мелодику, а от саме лемківські казки не отримали
цього поширення, і я це хочу виправити.
■ А яким чином ви хочете їх поширювати? Це можуть бути казки на дисках?
— Після запису, відповідної обробки,
не виключено, що ми видамо казки на дисках, але як мінімум вони будуть у доступі
у соцмережах, на ютубі, на музичних платформах, щоб кожен охочий міг послухати,
міг набутися цього лемківського духу.
Та найперше — треба зберегти сам лемківський діалект. Він унікальний — не схожий ні на гуцульський, ні на бойківський,
ні на буковинський, і саме зберегти його я
хочу за допомогою корінних жителів, які
були свого часу виселені з території сучасної Польщі, — а це була територія України, Лемківщина, — проте не втратили
свою говірку, традиції. Ну і, власне, за до-

13

раніше шукав нагоди потрапити на фронт,
з тим, що я можу допомогти, як можу посприяти нашому війську, бійцям, добровольцям. Мені розповіли про потребу відтранспортувати автомобіль для бійців, я
згодився, і вже далі там і залишився.
■ І скільки ви років там пробули?
— Загалом активно три роки, але ми з
побратимами добровольці, тобто при загостренні ситуації кожен iз нас готовий зібрати все необхідне і вирушити на допомогу
своїй країні.
Зараз мій фронт — музичний. Я поміняв умовно військову форму на сопілку і на музичну арену, і працюю на цьому напрямку, який є не менш важливим,
оскільки дуже велика частина того, чому
на сході відбуваються бойові дії, це неосвіченість людей і той фактор, що культурі
протягом багатьох десятиліть не приділяли належної уваги
■ Ваша місія як музиканта — робити
наш народ культурно освіченішим?
— Так, це важливо. Це важливо за будьяких часів.

Як привернути увагу до сопілки на всіх
континентах

❙ Мишко Адамчак.
❙ Фото Євгена СОСНОВСЬКОГО.
помогою цих людей я хочу зафіксувати і
зберегти для нащадків цю унікальну лемківську мову.
■ У 2019 році ви організували рекорд
iз трембітання — 146 трембіт і карпатських рогів одночасно вийшли у Карпатах
на святкову ходу. Щось подібне ви ще плануєте?
— Ідей і планів є багато, проте зараз
дуже суттєво вносить корективи карантин
та локдаун, тому кожного разу мусимо відштовхуватися від сьогоднішніх умов з проведення масових заходів.

«Аркан» — це бойовий танець, це зміст
нашої боротьби
■ Виставу «Голоси» з виконуваним
вами «Арканом» глядач теж вперше побачив у 2019 році?
— Так, але зараз ми працюємо над її перезбіркою, для того, щоб вона могла в умовах карантину теж жити і виконувати свою
функцію — відкривати для звичайних людей тему війни, ця тема має бути осмислена, не треба боятись про неї говорити, і,
власне, «Голоси» те й роблять.
■ Там задіяні тільки ветерани та бійці?
— Так, чинні та колишні військовослужбовці. Кожен з учасників вистави розповідає свою унікальну особисту документальну історію, яку він пройшов на фронті,
і таким чином ми намагаємось донести до
людей інформацію, що про це треба говори-

історією, за традицією, після виконання
танцю «Аркан» молодий хлопець отримував право носити бартку, підперезуватися чересом, тобто він ставав потенційним
опришком, — це був фактично головний
обряд посвячення молодого гуцульського
хлопця у парубки, в легіні, а згодом і в опришки. Тобто цей мотив, який зберігає в
собі потужну силу опришків, зараз піднімає і загартовує бойовий дух українців.
Вірю в те, що в тому числі з допомогою цього переможного бойового танцю
ми здолаємо нашого ворога — Росію — і
назавжди відіб’ємо йому охоту до будьяких спроб вдертися на нашу територію
і загарбати нас.

Вишиванки як фронтові долі
■ Згадала про випадок, що був у вашій
практиці військового водія-парамедика,
коли поранений боєць просив не розрізати на ньому вишивану сорочку...
— Це було ще у 2015 році, коли ми везли бійця з пораненням до госпіталю. Зазвичай медики одразу розрізають одяг, щоб не
втратити дорогоцінний час на порятунок.
Але на ньому була вишиванка, і він просив
її не розрізати, оскільки сорочку вишивала
його мати. І він вижив.
■ У вашому екіпажі всі бійці були довезені живими до госпіталю.
— У нас усі, але насправді я не вважаю
це чітким показником, що ми класно працюємо, а хтось, можливо, гірше. Бо бува-

«Ми везли бійця з пораненням до госпіталю. Зазвичай одразу
розрізаємо одяг, щоб не втратити дорогоцінний час на порятунок.
Але на ньому була вишиванка, і він просив її не розрізати, бо сорочку
вишивала його мати. Боєць вижив»
ти, що з ветеранами потрібно працювати,
працювати для того, щоб і ветерани, військовослужбовці після демобілізації могли
знайти себе повноцінно у суспільстві.
■ Бойова пісня «КораЛЛі» «З золотим
левиком на рукаві» стала гімном бригади
морських піхотинців...
— Так, командування 128-ї бригади звернулося до нас з проханням надати пісню для використання у якості гімну морських піхотинців, і ми, звісно, охоче це зробили, нам приємно, що пісня виконує покладені на неї функції, піднімає
бойовий дух.
■ Я знову бачила в фейсбуці сюжет про
те, як ви грали «Аркан» на фронті, ви грали «Аркан» з НАОНІ-оркестром і грали
«Аркан» у «Голосах». Скажіть, будь ласка, що означає ця музика?
— Для мене «Аркан» — це бойовий мотив, це зміст нашої боротьби. А загалом за

ло таке, що хтось із бійців на другий-третій
день або й через тиждень помирав від важкості травм. Непоодинокі випадки, коли
бійці навіть не дочекалися, поки до них
перша домедична допомога надійде. Бувають дуже різні ситуації. Чи виживе боєць,
залежить від важкості травми, від відстані
до найближчого госпіталю, від професійності медиків і людей, які надають першу
домедичну допомогу, від дороги, тому що
під час транспортування дуже часто по поганих дорогах бійцеві може стати ще гірше. Це має бути бережна евакуація — не
максимально тиснучи на газ, а дуже плавно їхати. Та, звичайно, якщо це зона первинної евакуації, територія, де обстріли,
треба швидко звідти виїхати, але далі —
бережна евакуація...
■ Нагадайте, будь ласка, як ви потрапили на фронт.
— Це сталося на початку 2015 року. Я і

■ У вас була присвята Небесній Сотні,
ви «Плине кача» виконували з цимбалістом НАОНІ-оркестру Андрієм Войчуком
— це було 20 лютого цього року. І це було
вночі.
— Це була наша власна музично-емоційна рефлексія на композицію «Плине
кача», на яку й зняли відео. Метою втілення даної композиції є не забути, не згубити
пам’ять про Небесну Сотню.
■ Розкажіть, будь ласка, про вашу
ініціативу Рок Сопілкар і про відповідний
канал.
— Цим проєктом я хочу привернути
увагу до такого яскравого інструмента, як
українська сопілка, і показати, що вона дає
дуже класні можливості, щоб зіграти фактично будь-які мотиви, будь-які мелодії, і
українські, і світові. І для того, щоб умовно
зробити її не такою, яка відходить десь від
нас, а так само, як у нас із трембітами та з
іншими інструментами, зробити ці інструменти популярними або як мінімум відомими. Бо зрозуміло, що зараз етно- і фолькмузику витісняють інші стилі, більш поширені, проте я впевнений, що, грамотно вплітаючи свої рідні мотиви у будь-яку
музику, саме там отримаємо достойний
результат і збереження своєї історії, збереження своїх мотивів та передамо їх своїм
нащадкам.
■ Я дивилася ваш виступ з «Арканом»
у проєкті Рок Сопілкар на Ніагарі і в африканській пустелі.
— Сопілка насправді звучала вже як
мінімум на чотирьох континентах зі мною.
І я вірю, що її почує ще решта світу.
■ Ви зараз навчаєте людей грати на сопілці в музичному просторі СПІВ.
— Учні завзяті, у них усе виходить, і результат iз кожним нашим заняттям покращується і покращується. Це приємно спостерігати.
■ А що для вас гори? Скільки разів на
рік вам потрібно побувати в горах, щоб надихнутися «місцем сили»?
— Гір забагато не буває. Тому будь-яка
поїздка туди, чи навіть заскочити на пару
годин, так само, як і на декілька днів, це
завжди надих, це завжди якісь ідеї, завжди хороший настрій і взагалі здоровий спосіб життя, тобто ти не сидиш там
склавши руки, а ходиш, підкорюєш вершини, малі, більші...
■ У вас є взагалі вільний час?
— Звичайно, є, тому що ти не будеш
весь час в роботі, будь-яка людина повинна мати час для підтримання власного балансу сил і для власної гармонії, як для роботи, для активної діяльності, так і для відпочинку, інколи активного, інколи пасивного, по-різному. Банально подивитись
цікавий фільм — це теж час на себе.
■ Ви підписали петицію щодо присвоєння Євгену Коновальцю звання Героя України.
— Я вважаю, що кожна свідома людина
має, по-перше, вчити свою історію, намагатися копнути, щоб докопатися до істини в
історії, яка було неодноразово перекручена. Тож, вивчаючи історію, ми маємо робити кроки для того, щоб надавати нашим
героям шану і те місце в Пантеоні слави українства, на яке вони заслуговують. Саме
тому я і підтримав цю ініціативу. ■
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КУЛЬТУРА
■ ПРЕМ’ЄРА

Валентина САМЧЕНКО
Щоб наважитись у Києві ставити
«Вишневий сад» Антона Чехова, треба мати справді непереборне бажання й
оригінальну ідею. Бо аж у двох столичних театрах уже не перший рік ідуть
вистави про маєток Гаєвих-Раневських
з єдиним на всю губернію вишневим садом, який треба продавати, бо власників
десь там на початку ХХ століття обсіли
борги.
Однак нову постановку представив
Театр «Актор» — і глядачі при перегляді згадують кіногероїв та стилістику
американця Тіма Бертона («Аліса у Дивокраї», 2010, але варто пам’ятати його
фільми попереднього періоду) та італійця Паоло Сорентіно («Велика краса»,
2013, та «Молодий папа» , 2016). А ще
використовують коротке означення для
постановки Слави Жили — театр для
гурманів. Тобто споживачі «театрального поп-корну» не всі відразу зможуть
зрозуміти, у чому вищий пілотаж цього
спектаклю, утім він точно залишить незабутні враження.
Отже, некласична постановка класичної п’єси визнаного драматурга Антона Чехова, написаної 1903 року. Власне автор ще тоді давав підказку для відмінного від звичної просто ностальгії за
родинною садибою режисерського прочитання, бо означив свій твір як «комедію на 4 дії». Бо насправді, чи не ламають комедію ті, хто пожив у Парижі,
сумуючи за провінційним життям «у калошах» у Російській імперії, хай і в родинній оселі, навколо якої квітне вишневий сад?
Режисер-постановник Слава Жила
та художниця-постановниця Алія Байтенова не тішать глядачів білосніжними квіточками й єлейними чаюваннями. На сцені — відразу чорно-сірий
каркас-трансформер будівлі, про життя
якої ще свідчать лише періодичне відкривання-закривання дверей-вікон та
трохи оргій. Цей готичний морок декорацій доповнюють і такого ж стилю костюми та навіть міміка дійових осіб, які,
попри борги і крах місця, де «пуповина зарита», найбільше бажають насолоджуватися життям із парилкою, дурма-

Всі у сад, де не треба обманювати себе
Слава Жила з командою показує не єлейні чаювання, а руйнацію доль псевдоеліти

❙ Слава Жила — режисер і продюсер.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
ном і танцювальним балаганом.
Це Антон Чехов літературними засобами зображує у п’єсі, за його ж відомими словами: коли дійові особи п’ють чай
— руйнуються їхні долі. Оминаючи візуалізацію розважливого показного спокою, у театрі «Актор» показують динамічний занепад не так обійстя, як людей, навіть у блисківках кайфу.
Любов Раневська (Христина Синельник) — дама середніх років, чиїй доньці 17, не сентиментальна, не заламує рук.
Трохи не з 5-річного віку її доброту та красу запам’ятав Єрмолай Лопахін (Віталій
Ажнов), якого вдарив до крові батько. І
відтоді цей мужицький син, як сам себе
називає, зумів розбагатіти своїми стараннями і залишився закоханим у мрію, яка
повертається у родинний маєток після 5
років життя у Франції. Єрмолай і в п’єсі
Антона Чехова говорить: «Я люблю вас.
Навіть більше, ніж люблю». Любов Ан-

❙ Готичний морок «Вишневого саду» Театру «Актор».

❙ Любов Раєвська — Крістіна Синельник
❙ та Єрмолай Лопахін — Віталій Ажнов.
дріївна у постановці — жінка-вамп, сексапільна, доторкнутися до її тіла намагаються трохи не всі чоловіки.
Ще Іван Бунін зауважував у спогадах в «Автобіографічних замітках», що
«всупереч Чехову, ніде не було в Росії
садів вишневих…» Утім вони — на ук-

раїнських територіях, яку підпорядкувала собі Російська імперія. І найвірогідніше, що Антон Павлович, коли вже
тяжко хворим писав «Вишневий сад» (не
стало письменника, нагадаємо, у 1904му) — повертався до свого коріння, адже
його бабусею була українка Єфросинія
Шимко, і він особисто зазначав, що в дитинстві не розмовляв жодною мовою, окрім малоросійської.
Театр «Актор» показує — до речі, на
двох різних сценах: у своєму приміщенні, яке спільне з кінотеатром «Ліра», та
в одному з нових культурних центрів
— виставу «Вишневий сад» українською мовою. Слава Жила каже, що адаптували для постановки початковий
авторський текст та його переклад українською Петра Панча: «Усі разом. І в
основному Віталій Ажнов».
Талановиті люди в усьому талановиті. Навіть якщо грають з вогнем, який
має знищити родовий вишневий сад. ■

■ ЧАС «Т»

Ревнощі, переодягання і три букети
Київський театр «Колесо» пропонує поринути у комедію ситуацій
Вікторія КОТЕНОК
Торік до колективу Театру
«Колесо» приєдналося багато
нових акторів: Петро Миронов,
Віктор Бакунов, Олександр Кокарєв, Ірина Стасенко, Дмитро
Мельничук, Ярослав Флашнєр.
Частину з них і вирішила одразу задіяти у своїй черговій режисерській роботі Марія Грунічева.
Це її шоста постановка в театрі,
і для прем’єри вона обрала п’єсу
«Ліки від ревнощів» української драматургині, головної редакторки літературних передач
та радіотеатру на радіо «Культура» Наталі Коломієць.
Авторка є лауреаткою літературної премії імені Бразова
(номінація «Драматургія») та
двох перших Всеукраїнських
конкурсів радіоп’єс. Займається постановками радіовистав і є
ведучою передач «Без гриму» та
«Радіотеатр».
На написання п’єси, за якою
була здійснена постановка у столичному «Колесі», Наталю Коломієць надихнула перша спеціальність — психолога. Недарма кажуть, життя часто диктує
найкращі сюжети для творів
письменників. Наталя вміло
скористалася такою можливістю, і їй вдалося майстерно, у легкій комедійній формі описати,
як недовіра та ревнощі можуть

спровокувати тріщину в сімейному кораблі.
Марія Грунічева вирішила не
просто інсценізувати твір, який
сам по собі приваблює цікавим
ігровим сюжетом, інтригуючими поворотами і комічними, заплутаними ситуаціями, а зробити з нього мюзикл. Тож текстові сцени доповнені оригінальними вокальними номерами
(композитор Анастасія Комлікова, композитор-аранжувальник Ілля Чопоров, автор пісень
Аркадій Гарцман), які актори з
ніжністю або ж пристрасно виконують наживо, та звабливоеротичними танцями (хореограф Ганна Лисенко). Окрім того,
режисерка осучаснила п’єсу, перенісши події в наш час і змінивши імена героїв.
За сюжетом, події в основному відбуваються у квартирах,
частково на вулиці. Невелику
сцену «Колеса» сценограф Олеся Головач поділила на три зони.
Ліворуч — кабінет Романа, в
якому стоять стіл і два стільчики з подушками-очима (що ніби
підглядають за героями), а також висить дивна картина і шахова дошка. Цей невеличкий
простір є місцем для сповіді або
з’ясування стосунків, які герої
виконують у пісенній формі.
Праворуч — або кухня, де
зустрічаються служниці, або

балкон, по якому закоханий
Івась лізе до своєї дівчини Лізи.
По центру — спершу парк, а
потім чергуються квартири Романа з Ангеліною і Антона з Веронікою. Тут ми бачимо стілтрансформер, навколо якого
кружляють (ніби намагнічені)
усі герої. А все тому, що саме на
столі раз у раз з’являються букети з квітами, які стають причиною плутанини, ревнощів і непорозумінь між персонажами.
«Квітковий бум» (Flower
boom) — класична комедія ситуацій, в якій герої намагаються з’ясувати, як досягти довіри
та гармонії у подружніх стосунках і знайти ідеальний рецепт
ліків від ревнощів. Вистава приваблює яскравими акторськими
роботами. Олександр Кокарєв
грає люблячого, але дуже ревнивого (майже Отелло) чоловіка Ангеліни — Романа, який готовий переодягнутися у жіноче
вбрання, аби викрити коханця
дружини. Сцена, коли актор колоритно вдає нібито сестру Романа, що зненацька приїжджає
до них погостювати, викликає у
публіки найбільше позитивних
емоцій, адже так нагадує епізоди з відомого фільму «Здрастуйте, я ваша тітонька».
Дружину Романа грає Ірина
Стасенко. Її героїня молода тендітна жінка, яка любить свого

❙ Ірина Стасенко та Олександр Кокарєв.
❙ Фото Олександра БЄЛЄНЬКОГО.
чоловіка і не подає приводів для
ревнощів. Ну хіба винна вона,
що природа наділила її вродою,
яка апріорі може притягувати
увагу чоловіків? Ігор Марусяк
виконує роль Антона — розсудливого і ділового друга Романа,
який вважає, що дружину краще перевіряти, аніж їй довіряти. Тому влаштовує за нею цілодобове спостереження, яке,
на жаль, не дає очікуваних результатів. Дружину Антона
грає Олена Тертична. Її Вероніка — молода жінка спокусливої
зовнішності, яка через неувагу
і байдужість чоловіка почала
шукати романтики і пристрасті на стороні.
Віктор Бакунов виконує
роль Артура — красунчика-іно-

земця, який вдало вміє заробляти на своїй зовнішності. Парасковія Жилінська створила
образ хитрої служниці Зої, що
знає собі ціну.
Особливу симпатію у публіки викликають роботи Оксани
Богуцької та Дмитра Мельничука. Вони грають закоханих
Лізу та Івася і приваблюють
своєю простотою, наївністю і
майже дитячою щирістю. Своїми відносинами, наповненими
любов’ю і добротою, вони ніби
шепочуть на вухо глядачам,
що треба не перевіряти на вірність стосунки, а щиро любити
одне одного. А ще — слухати не
плітки чи поради друзів, а своє
серце, адже воно ніколи не підведе. ■
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«Справжній «Металіст» повернути неможливо».

голова наглядової ради ФК «Металіст-1925»
Григорій ХАТА
Швидкоплинний формат
континентальної першості часу
на розкачку його учасникам не
дає. Уже з першого туру можна
побачити потенціал кожного
колективу та оцінити справжню силу головних фаворитів
турніру. А волею жереба найбільше претендентів на виграш
Євро-2020 сконцентрувалося в
групі F. Тріумфатори двох попередніх «мундіалів» — збірні Німеччини та Франції, а також національна команда Португалії, котра є чинним чемпіоном Європи, — всі вони мають
великі амбіції й на нинішньому
єврофорумі. На думку частини
футбольних експертів, саме з
цього квартету має вийти майбутній переможець ЧЄ-2020.
Захищаючи титул найсильнішої команди континенту, португальці розгромили
збірну Угорщини. Усі три свої
голи Роналду та Ко забили за
вісім останніх хвилин матчу,
а сам Кріштіану відзначився
у матчі «дублем». Не допомогли угорцям і близько 50 тисяч
уболівальників, які підтримували свою збірну на домашній
«Пушкаш Арені».
Зустріч Франції та Німеччини на старті Євро-2020 наставник «триколірних» Дідьє Дешам назвав грандіозною подією
й визнав, що його команда перебуває серед головних претендентів на трофей. Утім, на його
думку, високий статус сам по
собі нічого не означає: потрібно демонструвати ефективність
на футбольному полі.
Долю ж напруженого франко-німецького протистояння
визначив один-єдиний м’яч,
який у свої ворота забив захисник «бундестім» Матс Хуммельс. «Збірна Франції — явний фаворит на цьому турнірі,
але вже в наступному матчі нам
потрібно показати, що й ми теж
серед претендентів», — заявив
захисник німецької збірної Йо-

■ ЄВРО-2020

Статусна ефективність
Збірна Італії першою оформила вихід до «плей-оф» футбольного чемпіонату Європи
■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. 1-й тур. Група F. Угорщина — Португалія —
0:3, Франція — Німеччина — 1:0.
2-й тур. Група А. Італія — Швейцарія — 3:0, Туреччина — Уельс —
0:2.
Турнірне становище: Італія — 6,
Уельс — 4, Швейцарія — 1, Туреччина — 0.
Група В. Фінляндія — Росія —
0:1.

❙ Автор «дублю» у ворота швейцарців — форвард «Сассуоло» Мануель Локателлі — може перейти
❙ до «Шахтаря» слідом за своїм колишнім наставником Роберто Де Дзербі.
❙ Фото з сайту football24.ua.
зуа Кімміх.
Наявність у складі збірної
Франції цілого сузір’я яскравих футболістів: Мбаппе, Грізманна, Погба, Бензема — змушує суперників віддавати їм
належне. Однак є на турнірі
й інші колективи з амбіціями, котрі не стільки своєю зірковістю, а більше — командною грою мають можливість
зламати прогнози експертів.
Приміром, доволі молода
збірна Італії завершила розгромом і другий свій поєдинок у групі А й першою з усіх
учасників Євро-2020 достроково оформила вихід до «плей-

Григорій ХАТА
Після тривалої перерви елітний
дивізіон українського футболу повертається до старої формули проведення
чемпіонату країни, в якому знову гратиме 16 команд.
Днями Українська прем’єр-ліга оприлюднила календар першого кола ЧУ2021/2022, в якому можна побачити всіх
учасників майбутнього турніру.
Були часи, коли через проблеми з атестацією до елітного дивізіону потрапляли
зовсім не ті команди, котрі вибороли право на підвищення в класі у спортивній боротьбі. Цього разу жодних несподіванок
не сталося. Серед учасників нового ЧУ —
вся призова трійка минулого першолігового турніру: «Верес», «Чорноморець» та
«Металіст-1925».
Щоправда, поза офіційним полем усе
ще ширяться чутки про можливі ротації в
когорті найсильніших, котрі перш за все
стосуються молодого харківського клубу.
На футбольній карті України «Металіст1925» з’явився тоді, коли своє професіональне існування завершив головний
клуб Харкова — «Металіст».
При цьому голова спостережної ради
«Металіста-1925» Сергій Стороженко постійно наголошував, що новий проєкт не
має жодного стосунку до добре відомого
клубу.
Так само пан Стороженко відхрестився
й від тісних зв’язків з донецьким «Шахтарем», мовляв, «Металіст-1925» — це цілком самостійна одиниця.
Тож, коли звучать всілякі неофіційні заяви про ймовірну заміну в УПЛ

оф». Упевнено подолати груповий етап команді Манчіні допомогли трибуни домашнього
«Стадіо Олімпіко» в Римі. Водночас у матчах на виліт потужної підтримки у рідних стінах
«Скуадра Адзурра» вже не матиме.
Аналогічні козирі, володіючи статусом одного зі співгосподарів Євро-2020, має й збірна Нідерландів. У матчі стартового туру підопічні Франка Де
Бура зіграли яскравий поєдинок проти української збірної,
потішивши шанувальників та
спеціалістів гостроатакувальною грою.

Інший представник Бенілюксу — збірна Бельгії —
грає у прагматичнiший футбол, утім і він дозволяє їй переконливо долати своїх опонентів. У Санкт-Петербурзі у
ворота росіян бельгійці забили
тричі, чим спровокували хвилю нищівної критики на адресу команди-співгосподарки
ЧЄ-2020. Місцеві журналісти
добре пройшлися по російській
команді. Їхня критика, можна
сказати, непогано подіяла на
підопічних Станіслава Черчесова, котрі в наступному поєдинку — проти Фінляндії —
здобули мінімальну перемогу

завдяки голу Олексія Міранчука, котрий є одноклубником українців Руслана Маліновського
й Віктора Коваленка в італійській «Аталанті».
Після стартової перемоги
над непоступливими хорватами
до числа фаворитів Євро можна
віднести й команду Англії. На
рідному «Уемблі», де, до слова,
окрім матчів групового раунду
проходитимуть ще й поєдинки
двох заключних стадій «плейоф», «леви» можуть стрибнути
вище своєї голови.
Окреслюючи «пул» фаворитів ЧЄ-2020, без збірної Іспанії не обійтися. Щоправда,
не маючи у своєму складі таких геніальних півзахисників,
як Хаві та Іньєста, котрі допомогли «Червоній фурії» виграти два поспіль Євро (2008 та
2012), це вже не така грізна команда. Утім, після стартової нічиєї зі Швецією колектив Луїса
Енріке ще може додати. Власне,
як і збірна України, від якої в
другому матчі турніру — проти
Північної Македонії — чекали
лише перемоги. ■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Близнюковий» метод
Найсильніший футбольний
чемпіонат повертається до
старої схеми проведення
змагань
«Металіста-1925» на відроджений «Металіст», виконавчий директор ліги Євген Дикий каже, що це спекуляції. «Звідки можуть рости ноги в усього цього, мені
складно сказати. Не виключаю, що такі
інфоприводи створюються спеціально,
щоб внести дисбаланс у загальну ситуацію
навколо УПЛ. Інших варіантів я не бачу»,
— зауважує Дикий.
Утім якщо зважити на те, що в Харкові віднедавна офіційно існують два клуби з практично ідентичною назвою, то появу подібних чуток зрозуміти можна. Зазначимо, що на початку тижня на своєму
засіданні Виконавчий комітет Української асоціації дозволив «Металу» змінити
ім’я на «Металіст», і тепер у місті спостерігається неоднозначна ситуація. Зрештою,
коли один проти одного грають одноклубники з різних міст чи регіонів — такий хід
речей вважається нормою. Проте уявити
потенційне місцеве «дербі» за участі, по
суті, «близнюків» — важко.

❙ «Металіст-1925» виборов право й готується до дебюту в елітному футбольному дивізіоні країни.
❙ Фото з сайту metalist1925.com.
Вочевидь за таких умов обом харківським клубам доведеться все ж знайти компроміс, адже ситуація й справді виглядає
трохи дивно.
До слова, іншим незакритим питанням
наступного ЧУ залишається участь у тур-

нірі «Олімпіка». Його президент Владислав Гельзін, якого, нагадаємо, КДК УАФ
дискваліфікував на п’ять років, досі не
визначився з майбутнім клубу, але пообіцяв, що вже найближчим часом озвучить своє рішення. ■
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Євген Сур: Конституція має допомогти
реалiзувати потенцiал України

Бізнесмен i меценат — про план
першочергових змін
у вітчизняному політичному ладі
і як знання нашої історії
допоможе досягти успіхів завтра
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■ ШУРИ-МУРИ

Знову пара?
Джей Ло і Бена Аффлека
підловили за поцілунком
Адреналіна ШУГАЙ
Двічі в одну річку не ввійдеш, каже відома приказка. Але
голлівудські актори Дженніфер
Лопес і Бен Аффлек, схоже, зважилися саме на це. Днями папараці заскочили їх під час вечері
у відомому ресторані Лос-Анжелеса і навіть зняли на відео, як
пара цілувалася. Причому йдеться не про дружній «чмок» у щічку, а довгий пристрасний поцілунок «по-дорослому». Подейкують, що це була вечірка з нагоди п’ятдесятиріччя сестри
Дженніфер Лопес. І там зібралася вся родина — мама співачки
і діти — дочка Еммі та син Максиміліан. Тож схоже, що актори
знову разом!
Майже 20 років тому Джей
Ло і Бен Аффлек були однією з
найкрасивіших пар Голлівуду.
У 2002-му вони навіть оголосили про заручини, проте до весілля справа так і не дійшла. Через
два роки, в 2004-му, Лопес і Аф-

флек розійшлися. Джей
невдовзі вийшла заміж
за співака Марка Ентоні, від якого народила двох дітей. Проте й цей шлюб не був
вдалим, тож згодом
вона закрутила роман із бейсболістом
Алексом Родрігесом,
із яким розірвала заручини зовсім недавно. Аффлек тим часом одружився з акторкою Дженніфер
Гарнер, з якою народив
троє дітей. Проте сімейне життя не склалося: 2017 року пара оголосила про розлучення.
Тепер 48-річний Аффлек
нарешті може здійснити
свою давню обіцянку і повести під вінець 51-річну
Лопес. Гірко?! ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №61

❙ Бен Аффлек
❙ і Дженніфер Лопес.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 21 до 27 червня
Овен (21.03—20.04). Не відмовляйтеся
від роботи, навіть якщо відчуваєте, що сили
зникають. Постарайтеся правильно розпланувати час і беріться одразу за головне.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Телець (21.04—21.05). Кожен iз вас повинен чітко уявляти свої обов’язки й виконувати взяті на себе доручення. Уважно прислухайтеся до порад і за можливості їх виконуйте.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Близнюки (22.05—21.06). Ви від зірок
чекаєте сюрпризів, забуваючи при цьому про
поради астрологiв. Незабаром ви отримаєте
приємнi новини.
Дні: спр. — 27; неспр. — немає.
Рак (22.06—23.07). Не варто чекати радостей чи фантастичних подарунків. Посилиться відповідальність за ту справу, якій ви служите.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Лев (24.07—23.08). Доведеться попрацювати, адже накопичилося багато роботи. Найкраща порада — використовуйте цей
час для роздумів і переоцінки цінностей.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Діва (24.08—23.09). Попереду нелегкий
перiод. Вашої енергії та сміливості буде недостатньо, щоб стрімко рухатися вперед. Тож радимо накопичувати силу.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Терези (24.09—23.10). Ви нарештi створите міцну сім’ю і значно поліпшите матеріальне становище. Однак не варто забувати, що
щастя навряд чи впаде з неба.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Скорпіон (24.10—22.11). Тiльки вiд вас
залежить, наскільки ви будете рішучими і заповзятливими. Не сподівайтеся на чиюсь допомогу, дійте стрімко.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Стрілець (23.11—21.12). Перш ніж щось
зробити, необхідно все обміркувати i зважити,
щоб не прорахуватися навіть у дрібницях. Інакше не уникнути серйозних помилок.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Козеріг (22.12—20.01). Доля дуже
прихильна до вас. Ви зумієте реалізувати свої
прагнення і в результаті вас чекає підвищення
по службі. Не пропустіть свій шанс.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Водолій (21.01—19.02). Якщо у вас поганий настрiй, налаштуйтеся на позитив. Навчiться контролювати емоцiї, багато залежить
вiд вас самих.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Риби (20.02—20.03). Не варто буквально сприймати інформацію i впадати у відчай.
Основа до сприйняття наших рекомендацій —
позитивний і конструктивний підхід.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

■ ПОГОДА

По горизонталі:
3. Герой фільму «Хрещений
батько», глава мафіозного клану.
7. Ім’я нареченої Тараса Шевченка,
яка так і не стала його дружиною. 8.
Гостре токсико-інфекційне захворювання, спровоковане неякісними консервами. 9. Сезонне житло пастухів і лісорубів, поширене в
гірських районах Карпат та на Балканах. 10. Популярний бренд спортивного взуття. 13. Дід, який сімнадцять років розповідав дітям казки з телеекранів. 16. Ім’я героя серії
детективних романів Бориса Акуніна Фандоріна. 17. Кришка в автомобілі, яка захищає двигун та внутрішні механізми. 18. Дрібна зелень на
воді, якою годують качок та інших
птахів. 19. Ім’я автора п’єс «Чайка»
та «Вишневий сад». 22. Луганський
футбольний клуб. 25. Давньоруське місто-фортеця біля впадіння річки Рось у Дніпро. 26. Місцевість у
Львові, вузлова залізнична станція.
27. На бандитському сленгу — квартира чи дім, де збираються кримінальники. 28. Інструмент механіка
чи слюсаря.
По вертикалі:
1. «Я й тут чужий, одинокий,
і на Україні я ..., мій голубе, як і на
чужині» (Тарас Шевченко). 2. Народна депутатка від «Європейської
Солідарності», яка захищала Марусю Звіробій. 3. Дикий звір, який став

причиною смерті коханого Афродіти
Адоніса. 4. Плугатар, орач. 5. Людина, що обслуговує клієнтів у ресторані. 6. Столиця провінції Альберта
у Канаді. 11. Одиниця вимірювання
сили електричного струму. 12. Риба
із родини осетрових. 13. Вільний переклад твору, де зберігаються лише
фабула і герої. 14. Філософська категорія, нерозривно пов’язана з причиною. 15. Інфекційне захворювання, яке передається через укус зараженої тварини. 20. «Учора була суботонька, сьогодні ..., чом у тебе,
бідний наймит, сорочка не біла»
(народна пісня). 21. Граматична категорія, притаманна іменникам, прикметникам, займенникам та дієсловам. 23. Велика сітка для лову звірів
чи риби. 24. Головний герой поеми
Шевченка «Гайдамаки». ■
Кросворд №58
від 11—12 червня

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями Укрпошти
наступний номер «України молодої» вийде у середу, 23 червня

19—20 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +26...+28.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +23...+25.

Захід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +12...+14, удень +21...+23. Моршин: уночi +11...+13, удень
+23...+25.
17 червня температура води в Чорному морi становила 19-23
градуси, в Азовському морi — 22-24, у Днiпрi — 22.
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лос:
— Олю, ти моя навiки.
Тут висовується батько дiвчини
i каже:
— Вашою вона буде, коли ви їй
оплачуватимете телефон, комуналку, їжу та одяг, а поки що вона моя.
***
Двоє приятелів:
— Що це ти вирізав iз газети?

— Нотатку про чоловіка, що
убив дружину, яка нишпорила по
його кишенях.
— І що ж ти з нею зробиш?
— Покладу в свою кишеню.
***
— Моню, якщо добре вчитимешся, купимо тобі комп’ютер.
— А якщо таки погано?
—Тоді купимо рояль або скрипку.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
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