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Цьогорічна повінь на Західній Україні за масштабами перевищує паводок 2008 року, який вважався найбільшим у підкарпатській місцевості за останні шістдесят років і завдав тоді збитків 
на 3-4 мільярди гривень. У Галичі Івано-Франківської області 24 червня евакуювали районну лікарню, яку підтопило внаслідок розливу Дністра.
Фото з сайта zaxid.net.
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От же ж 
гадюки!

РИМА ТИЖНЯ

Я піду
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Я піду в секретні чати, 
Обійду всі їхні блоги. 
Буду вас я там повчати 
Берегти шляхи-дороги. 
І мене вже завтра вранці 
Процитують всі новини. 
І скажу я: 
— Ви засранці, 
Громадяни України!

■

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,650 грн 

1 € = 30,067 грн

1 рос. руб. = 0,385 грн

Реве та стогне 
Дністер широкий
Пiсля того, як водна стихiя завдала величезних збиткiв Закарпаттю, Буковинi, 
Івано-Франкiвськiй, Львiвськiй i Рiвненськiй областям, паводковий удар прийняла 
на себе й Тернопiльщина



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЧЕРВНЯ 20202 ІнФорУМ
«Досудовим розслідуванням встановлено, що експрезидент України Янукович В. Ф. у співучасті з колишніми міністрами 
оборони України Саламатіним Д. А. та Лебедєвим П. В. з 2012 по 2014 рр. вчинили державну зраду, а саме: дії спрямовані на 
підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській 
Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
державної 

підтримки Укрзалізниця потребує щоріч-
но, заявив в. о. голови правління держ-
компанії Іван Юрик.

50 млрд гривень
українці не 

забрали зі збанкрутілих банків, підра-
хували у Фонді гарантування вкладів 
фізосіб.

земельних 
ділянок 

внесено до Державного земельного кадастру, 
інформує пресслужба Державної служби Украї-
ни з питань геодезії, картографії та кадастру.

осіб
офіційно працевлаштованих, само-

зайнятих, ФОП, осіб, які працюють в Україні на умовах цивіль-
но-правових договорів, перебувають під опікою Фонду со-
ціального страхування, за даними пресслужби Фонду.

службових собак 
використовують в ЗСУ для охоро-

ни військових об’єктів та для виявлення вибухоне-
безпечних предметів, поінформував командувач 
Сил підтримки полковник Микола Жирнов.

3 млрд 12 млн 80021,7 млн
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Мешканці мікрорайону Митниця, 
який розкиданий черкаським берегом 
Дніпра, довгих два десятиліття чека-
ли асфальтового покриття битої дороги 
вздовж набережної. А тепер мріють про 
адекватний сільськогосподарський яр-
марок, де б можна було купувати свіжі 
продукти. Бо його в цьому мікрорайоні, 
де мешкає більше 30 тисяч жителів, не-
має взагалі.
 Правда, пару років тому, коли 
з’явився той самий твердий шляхопро-
від, суботніми ранками на Митницю з 
навколишніх сіл почали з’їжджатися се-
ляни, аби продати вирощене власноруч. 
Спочатку для таких трудівників міська 
влада виділила під ярмарок пустир, що по 
вулиці Героїв Дніпра, неподалік одного з 
супермаркетів. Там селяни й торгували 
продукцією з городів, прилаш тувавшись 
хто як міг: хтось із багажника авто про-
понував продукцію, хтось розкладав сто-
лик-трансформер, хтось продавав овочі 
та фрукти просто з ящиків.
 Згодом на місці висадили парк, і не-
давно черкаська міська влада вирішила 
передислокувати базар до багатоповер-
хівки на Героїв Дніпра, 69.
 «Нам обіцяли тут усе облаштува-
ти, але навіть ям не засипали...» — обу-
рюється Ганна Степаненко, вимушена 
торгувати овочами зі свого городу вже 
на новому занедбаному «п’ятачку».
 Поруч iз нею стоять такі інші жителі 
навколишніх сіл, продавці «хендмейду» 
— зі своєю картоплею, буряками, огір-
ками, помідорами, полуницею, зелен-
ню, молоком, сиром, м’ясом, салом... Ту-
ляться, хто де може і як може.
 Словом, базар переїхав, але умови тор-
гівлі для селян знову залишаються дале-
кими від цивілізованих, — ні стелажів, 
ні парасольок, ні води, ні туалету. Щосу-
боти новий ярмарок так само гуде, штов-
хається, перечіпається... Бо людей при-
ходить чимало: навколо десятки висот-
них будинків, а до найближчого ринку, 
що в центрі міста, треба дертися нагору 
або доїжджати автобусом. Тож для меш-

канців велелюдної Митниці, особливо  
для пенсіонерів і молодих мам iз дітками 
такий ярмарок потрібний украй.
 «Наскільки я знаю, люди задоволені 
тим, що ринок поруч з їхніми будинка-
ми. Я особисто теж. Бо селяни — не пере-
купники, їм потрібно швидко спродати-
ся і заробити гроші, а містянам купити 
свіженьке, тільки з городу теж вигідно. 
Але треба, щоб місто провело благоуст-
рій, щоб уникнути вимушених смітни-
ків і туалетів під вікнами», — говорить 
голова сусіднього з ярмарком ОСББ 
Олександр Докучаєв.
 За його словами, на місці, де тепер 
обживається ярмарок, раніше був май-
данчик для вигулу собак. Але ж добре, 

якщо там буде цивілізований сільсько-
господарський ринок. Містяни повинні 
мати можливість купувати поруч зі свої-
ми будинками недорогу сільськогоспо-
дарську продукцію від селян. І для цьо-
го місто повинне той ярмарок облашту-
вати по-людськи.
 «Знаю, що призначили двірника, 
який нарешті прибиратиме територію, 
де побазарували селяни. Але мені не по-
добається, що сміттєві баки, де рояться 
мухи, стоять поруч iз рядами, де торгу-
ють, скажімо, м’ясо-молочними продук-
тами», — зазначає пан Олександр. Каже, 
начебто є домовленість, що продавці з 
ринку зможуть помити руки і відвідати 
туалет у кафе поруч. Але ще треба пере-

свідчитися, чи це так. Бо, коли відкрив-
ся ярмарок, люди змушені були бігати за 
природними потребами у кущі.
 «Ми справді домовилися, що людей з 
ярмарку пускатимуть у кафе неподалік, 
аби вони могли скористатися туалетом», 
— підтверджує директор комунального 
підприємства «Черкаські ринки» Тарас 
Кібало. Але запевняє: якщо буде потре-
ба встановити на території сільськогос-
подарської ярмарки на Митниці туалет, 
його встановлять.
 Також пан Тарас обнадіює, що днями 
майданчик, де ярмаркують селяни, при-
наймні вирівняють грейдером і заасфаль-
тують там доріжки. «Чекаємо асфальто-
вого сколу від комунального підприємс-
тва «ЧЕЛУАШ». Як тільки звідти старий 
асфальт надійде, розпочнемо на ярмарку 
попередній благоустрій», — запевнив ко-
респондента «УМ» Тарас Кібало.
 А от розміщувати прилавки, зазна-
чає, немає сенсу, бо торгівля відбуваєть-
ся лише раз на тиждень. Та є й інша дум-
ка. «Там машини із сіл торгують і в будні. 
Хіба картопля, кріп, петрушка, помідори 
та огірки родять тільки в суботу? Треба, 
щоб міська влада потурбувалася і ми мог-
ли щодня там скуповуватися, а не їхати в 
інший мікрорайон», — заперечує чинов-
никові черкащанин Юрій Ткаченко.
 Водночас пан Тарас наголошує: в 
Черкасах 12 сільськогосподарських яр-
марків, куди селяни можуть приїждати 
щодня. І там усе можна купити.
 Усі роботи з благоустрою ярмарку на 
Митниці, говорить Тарас Кібало, будуть 
виконуватися коштом від сплати селя-
нами за місце торгівлі, 65% якого йде 
до міського бюджету, а 35% — на рахун-
ки «Черкаських ринків». «Я — за обла-
штування цивілізованого ярмарку для 
сільгоспвиробників на Митниці. Таке 
бажання більшості жителів. Але в тому 
форматі, в якому ми бачимо цей ринок 
наразі, — це зовсім не те, що повинно 
бути», — підсумовує депутат Черкась-
кої міської ради Юрій Тренькін і обіцяє 
також докласти зусиль, аби сільськогос-
подарський ярмарок на черкаській Мит-
ниці відповідав усім вимогам і був ком-
фортним для її жителів. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби збройні 
формування Російської Феде-
рації, їхні найманці та посіпа-
ки   дев’ять разів порушили ре-
жим припинення вогню. Зни-
ження вогневої активності стало 
наслідком двох факторів. Пер-
ший: 24 червня на окупованій 
території синхронно з російсь-
ким режимом провели так зва-
ний парад перемоги, перенесе-
ний через епідемію з 9 травня. 
Окупанти зсунули фокус уваги 
з агресії щодо України на внут-
рішнє «побєдобєсіє». Друга  при-
чина — гідна відповідь наших 
військових на попередні дії про-
тивника.
 У середу, 24 червня, бойова 
група К2 54-ї окремої механі-
зованої бригади повідомила про 
знищення мінометної позиції 
та житлових приміщень оку-
пантів на донецькому напрям-
ку. «Не так давно ми показува-
ли вам, як був знищений ван-
тажний військовий автомобіль 
«Урал», що здійснював підве-
зення боєприпасів на позиції 
бойовиків», йдеться у повідом-
ленні. У викладеному відео — 
знищення мінометної позиції та 

житлового приміщення окупан-
тів, до яких той «Урал» підвозив 
смертоносні міни та патрони. За 
словами військових, одного ран-
ку ворог відкрив вогонь по пози-
ціях ЗСУ та оселях мирних меш-
канців. Було прийняте рішення 
знищити ворога та вогневі засо-
би. І до роботи взялися розвідни-
ки. Встановили точне місцена-
ходження ворога та його вогне-
вих засобів, реалізували задум. 
Як iдеться в повідомленні, «ніх-
то з окупантів не втік».
 А наступного дня, 25 червня, 
24-та окрема механізована бри-
гада імені короля Данила поін-
формувала про знищення пози-
ції проросійських бойовиків, де 
розташовувалися корегувальни-
ки противника. Військові під-
креслюють, що в смузі відпові-
дальності 24 ОМБР противник 

тривалий час використовував 
новітню переносну станцію на-
земної розвідки ПСНР-8 «Кре-
до-М1» російського виробниц-
тва. Станція дозволяла ворогу 
не тільки автоматично виявляти 
і визначати координати наших 
технічних засобів та підрозділів, 
а й вести точне корегування арти-
лерійського вогню по них. Саме 
за допомогою цієї станції росій-
ські найманці здійснювали при-
цільні обстріли наших позицій.
 У 24-й ОМБР підкреслили, 
що неодноразово Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ фік-
сувала цю  переносну станцію 
наземної розвідки на тимчасово 
окупованих російськими най-
манцями територіях та у звітах 
засуджувала факти постачання 
Росією сучасної зброї на Донбас. 
«Завдяки мужності особового 

складу та вмілим і злагодженим 
діям, воїнам вдалось виявити 
місце розташування корегуваль-
ників, завдати точкового вогне-
вого ураження по позиції воро-
га пострілом iз ПТКР i знищити 
її», — кажуть «королівські» пі-
хотинці.
 Загалом за минулі дві доби на 
донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Схід», 
окупанти відкривали вогонь не-
подалік населеного пункту Ши-
рокине — з 82-мiлiметрових мі-
нометів, великокаліберних ку-
леметів, станкових протитанко-
вих та автоматичних станкових 
гранатометів. По оборонних ук-
ріпленнях наших захисників 
на підступах до Старогнатівки 
та Мар’їнки противник засто-
сував гранатомети різних сис-

тем, великокаліберні кулемети 
та стрілецьку зброю. Неподалік 
Павлополя противник застосу-
вав ручні протитанкові гранато-
мети, великокаліберні кулеме-
ти та стрілецьку зброю, а біля 
Водяного здійснив обстріл з ав-
томатичних станкових гранато-
метів.
 Згодом агресор проявив вог-
неву активність і в районі від-
повідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Північ», 
неподалік від Хутора Вільний, 
застосувавши гранатомети різ-
них систем, великокаліберні 
кулемети та стрілецьку зброю. 
Поблизу населених пунктів 
Оріхове та Луганське ворог об-
стрілював українських захис-
ників iз гранатометів, велико-
каліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Втрат серед військо-
вослужбовців Об’єднаних сил 
унаслідок ворожих обстрілів не 
було.
 У відповідь на злочинні дії 
російських найманців наші вої-
ни відкривали прицільний во-
гонь по опорних пунктах оку-
пантів. За уточненими даними 
розвідки, наші воїни знищили 
трьох i поранили двох окупан-
тів. ■

Пресслужба Державного бюро розслідувань

НА ФРОНТІ

Відволіклися побєдобєсієм
Потішний парад і дії українських захисників змусили окупантів 
знизити обстріли мирних територій

■

БЛАГОУСТРІЙ

Торгівля на смітнику
Регіональні сільськогосподарські ярмарки потребують 
цивілізованого облаштування

■

Сільськогосподарський ринок у черкаському мікрорайоні Митниця потребує 
цивілізованого облаштування.
Фото автора.
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українців
удома спілкуються 

українською, згідно з інформацією цен-
тру «Соціальний моніторинг».

46% доходів
українці витрачають 

на продукти, констатували в Державній 
службі статистики.

громадян 
України шкодують, що відбувся 

розпад СРСР, свідчать дані свіжого соцдосліджен-
ня Київського міжнародного інституту соціології.
 

довіряють
президенту Воло-

димиру Зеленському, згідно з підрахунками під-
сумків останнього опитування Українського інс-
титуту соціальних досліджень ім. А. Яременка.

місце
посіла Україна в Європі за 

темпами зростання виробництва сидру, 
повідомляє techdrinks.

40% 33% Лише 13% 2-ге
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ХРОНІКИ ПАНДЕМІЇ

Антирекорд 
коронавірусу
Попри зростання кiлькостi 
інфікованих у Львові та 
Києві дозволили низку 
послаблень 
Катерина БАЧИНСЬКА

 У столиці місцева влада дозволила пра-
цювати закладам харчування всередині 
приміщення, басейнам i благословила про-
ведення культурних заходів, у тому числі 
діяльність театрів i кінотеатрів. Однак iз 
певними обмеженнями. «Комісія з надзви-
чайних ситуацій прописала регламенти та 
умови, за яких можуть працювати театри 
та кінотеатри. Місто контролюватиме до-
тримання правил роботи всіма закладами. 
Ще раз хочу нагадати: в разі погіршення 
епідеміологічної ситуації Київ повернеть-
ся до обмежень, і це не страшилки»,— за-
явив мер столиці Віталій Кличко. 
 У Львові, попри збільшення кількості 
хворих, також дозволили роботу закладів 
громадського харчування у приміщеннях, 
а також спортивних і фітнес-клубів. Од-
нак, заявив мер Львова Андрій Садовий, у 
закладах дозволяється перебувати не біль-
ше 10 клієнтам. Транспорт у Львові пра-
цюватиме в режимі спецперевезень: «За-
повненими мають бути лише сидячі міс-
ця. Маска на обличчі обов’язкова. Якщо 
людина у транспорті без маски, водій не 
має права продовжувати рух»,— заявив 
очільник міста. Заклади також мають за-
безпечити маркування для дотримання 
дистанції у чергах, дотримання відстані 
між столами не менш нiж півтора метра. 
Забороненими залишаються робота дитя-
чих кімнат, приготування їжі на відкри-
тих кухнях, заклади самообслуговуван-
ня ще на карантині. У Львові також ви-
рішили посилити контроль у супермарке-
тах і на ринках. «На вході в супермаркет 
стоїть людина, яка здійснює термометрію, 
мають бути забезпечені дезiнфікуючі засо-
би, одноразові рукавички тощо. Проте ми 
не впевнені, що на території супермаркету 
є людина, що здійснює контроль за відві-
дувачами, чи вона справді контролює, чи 
всі у масках і скільки загалом відвідува-
чів. Адже є чітка формула: скільки саме 
людей може перебувати на одиниці площі. 
Тому керівники всіх ринків, магазинів, 
супермаркетів, будь-яких установ кому-
нальних і приватного бізнесу відтепер осо-
бисто відповідальні за те, як вони органі-
зовують цю роботу», — заявила очільни-
ця міського штабу з протидії коронавіру-
су Галина Слічна.
 Попри послаблення карантинних об-
межень, за минулу добу в Україні зафік-
совано антирекорд за кількістю заражень 
на коронавірус. Міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов уже заявив: країна го-
тується до другої хвилі епідемії. 
 Незважаючи на поширення коро-
навірусу, в Україні також готові до прове-
дення ЗНО. Уже в четвер абітурієнти скла-
ли перший тест iз математики. На тесту-
вання зареєструвалися майже 400 тисяч 
дітей. У Міністерстві охорони здоров’я за-
певнили: зробили все, аби ті були в безпе-
ці. Під забороною відкриття поки залиша-
ються дитячі заклади оздоровлення та від-
починку, шпиталізація планових опера-
цій у лікарнях i проведення капітальних 
ремонтів житла. Загалом в Україні вже за-
хворіло понад 39 тисяч осіб. Наша країна 
на 35-му місці у світі за кількістю ураже-
них коронавірусом. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На 63-річного чоловіка змія напа-
ла на його власній дачі, поблизу се-
лища Циркуни. Він зателефонував до 
Центру екстреної медичної допомоги, 
тому вчасно отримав необхідну в та-
ких випадках сироватку й швидко по-
чав одужувати. А ось 12-річному хлоп-
чині тиждень тому пощастило менше. 
Після укусу гадюки в селищі Васище-
во його буквально скував анафілактич-
ний шок, викликаний алергічною ре-
акцією на зміїну отруту. Коли підлітка 
привезли до лікарні, він був при свідо-
мості, але вже ледве дихав. Наразі ди-
тина почувається добре — лікарі встиг-
ли надати екстрену допомогу.
 Після цих випадків користувачі со-
ціальних мереж почали щедро ділити-
ся спогадами про власні пригоди. Ста-
ло, наприклад, відомо, що агресив-
ні рептилії заполонили пляж дачного 

кооперативу в селищі Черкаські Тиш-
ки неподалік Харкова. Їх також зуст-
річають у лісах i в річкових долинах. 
Наразі в регіоні знову почалася посу-
ха, тому змії особливо агресивні.
 На думку зоологів, iдеться, очевид-
но, про гадюку Нікольського, яка має 
чорне земляне забарвлення. Ці плазу-
ни, занесені до «Червоної книги Ук-
раїни», часто зустрічаються на Слобо-
жанщині. У регіоні водиться ще й сте-
пова гадюка, але вона рідко виходить 
за межі своїх місць проживання. Як 
повідомив директор департаменту охо-
рони здоров’я ХОДА Геннадій Бондар-
чук, наразі укуси змій у регіоні — не 
рідкість. У 2018 році від них постраж-
дало 32 особи, у 2019-му — 13. Усі по-
терпілі отримали необхідну допомогу, 
летальних випадків не зафіксовано.
 За інформацією державного Цент-
ру громадського здоров’я, минулоріч 
в Україні зареєстрували 363 випад-

ки нападів плазунів. Найбільше пост-
раждалих на Львівщині (59), Дніпро-
петровщині (37) i в Запорізькій облас-
ті (26). Фахівці радять при зустрічі з 
гадюкою одразу тікати від неї. Вкуше-
ним треба негайно викликати «швид-
ку» чи відвезти потерпілого до лікарні 
самотужки. У жодному разі не можна 
вживати алкоголь, самостійно оброб-
ляти рану або перев’язувати кінцівку 
джгутом. ■ 

НЕБЕЗПЕКА

От же ж гадюки!
Харківських дачників масово атакують отруйні змі

■

Гадюка Нікольського.
Фото з Вікіпедії

❙
❙

Світлана МИЧКО

 Повінь дісталася Тер-
нопільщини, де спостері-
гається значний підйом води 
в річці Дністер на півдні об-
ласті. Як повідомляє облас-
не управління ДСНСУ, най-
критичніша ситуація скла-
лася в Монастириському 
районі. Особливо постраж-
дали населені пункти, розта-
шовані на березі річки: Устя 

Зелене, Коропець i Вістря. 
Зокрема, в селі Устя Зелене 
вода перелилася через дам-
бу, призначену для захис-
ту сільськогосподарських 
угідь. Із небезпечної зони 
вже відселено 57 жителів. У 
Коропці станом на ранок 25 
червня підтоплено 15 при-
ватних домогосподарств, 5 
гектарів городів, 15 госпо-
дарських i 4 житлові будин-
ки, відселено близько сотні 

чоловік. У селі Вістря під-
топлено 16 домогосподарств, 
5 житлових будинків, 14 гос-
подарських будівель, 16 ко-
лодязів, 13 гектарів сільсь-
когосподарських угідь, а на 
двох дорогах проїзд став не-
можливий. У ніч iз 24 на 25 
червня вода підтопила час-
тково й село Устечко Залі-
щицького району, на межі 
з Івано-Франківщиною. Рі-
вень води там сягнув 82 сан-

тиметрів, рятувальники очі-
кували його підняття до од-
ного метра.
 Очевидці стверджують: 
цьогорічна повінь масштаб-
ніша за ту, яка завдала вели-
чезних збитків регіону у 2008 
році. Люди сподіваються, що 
зливи минуться і вода піде на 
спад. Хоча вже зрозуміло, що 
збитки будуть великі. Їх оці-
нять спеціальні комісії після 
того, як вода спаде. ■

ЗАЛИВАЄ!

Реве та стогне Дністер широкий
Пiсля того як водна стихiя завдала величезних збиткiв Закарпаттю,  
Буковинi, Івано-Франкiвськiй, Львiвськiй i Рiвненськiй областям, 
паводковий удар прийняла на себе й Тернопiльщина

■

Світлана МИЧКО

 Крадіжками журналістських текс-
тів у часи інтернету вже мало кого зди-
вуєш. В «України молодої», чиї текс-
ти, як правило, якісні й цікаві, в різ-
ний час дозволяли собі поцупити кон-
тент навіть поважні видання. Але те, 
на що журналісти сайта «України мо-
лодої» випадково натрапили тепер, 
таки шокувало! Виявилося, що досі на-
віть невідомий нам російськомовний 
(!) сайт із Рівненщини під назвою 
«Ровєнская правда» (https://rpravda.
com/) вже тривалий час нахабно кра-
де всі найцікавіші матеріали з сайта 
нашої газети разом із фотографіями і, 
перекладаючи їх російською, подає як 

власні. Отже, маючи у своїй назві сло-
во «правда», цей ресурс із першої до 
останньої букви бреше своїм читачам. 
А ще — погрожує відповідальністю за 
передрук... не своїх текстів. Якийсь 
Іван Кондратович, котрий значить-
ся редактором цієї «Ровєнской прав-
ди», безсоромно ставить своє прізви-
ще під унікальними текстами жур-
налістів «України молодої». А якщо 
під деякими текстами і стоять прізви-
ща реальних авторів (їхнього дозволу 
на передрук, звичайно ж, ніхто не пи-
тав. — Авт.), то посилань на саме ви-
дання немає. Час від часу «УМ» там 
згадувалася, але лінків на газету, як 
це повинно бути, все одно не давали. 
Тим часом щонайменше 95 відсотків 

усього контенту цієї москальськомов-
ної «правди» впродовж двох останніх 
місяців — це тексти, вкрадені з «Ук-
раїни молодої».
 Ми не знаємо, з якого дива «Ровєн-
ская правда» раптом вирішила, що 
може нахабно й систематично крас-
ти матеріали нашої газети, але за-
певняємо, що не на тих напали. Ми 
обов’язково дізнаємось, ху із ху і хто 
стоїть за цим дивним сайтом, який у 
своєму розділі «політіка конфіден-
циальності», вказує, що послуго-
вується... законодавством РФ!!! (ци-
тую дослівно — «в соответствії с трє-
бованіямі Фєдєрального закона от 
27.07.2006. №152-ФЗ «О пєрсональ-
них данних». — Авт.). До речі, ад-
реса його, як для рівненського ЗМІ, 
теж дивна: 47600, Тернопільська об-
ласть, м. Козова, вул. Галицька, 7. 
Відтак редакція «України молодої» 
має намір звернутися до суду й доби-
ватиметься відповідного покарання 
для крадіїв. Наразі ж ми оприлюдни-
ли цю інформацію для наших чита-
чів, у тому числі з Рівненської облас-
ті, яких там чимало, а також для ко-
лег-журналістів.
 Сподiваємося, цей текст вони та-
кож передрукують))) ■

ПИЛЬНУЙ!

Було наше — стало ваше
Унікальні авторські тексти «України молодої» 
систематично краде і, перекладаючи російською, 
видає за свої якийсь підозрілий рівненський сайт 

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

 Для прийняття законопро-
єкту про народовладдя моно-
більшість відіграла роль за вже 
відпрацьованим сценарієм і 
після певного періоду підго-
товки законопроєкт у першо-
му читанні таки прийняли. 
 Як уже повелось, у владної 
команди існує лише дві думки 
(у нашому випадку два законо-
проєкти) з будь-якого приво-
ду: їхня і неправильна, навіть 
якщо різноманітних проєктів 
подано на розгляд сотню. Так і 
вийшло зі згаданим законопро-
єктом. «Зарубавши» всі пропо-
зиції як від природної, так і від 
тієї, що лише за назвою блоку, 
— опозиції, депутати підтри-
мали президентський законо-
проєкт про народовладдя та 
всеукраїнський референдум. 
 Цей закон дуже важли-
вий, а тому не може бути не по-
мічений активною частиною 
суспільства. Зокрема, зако-
ном передбачаються види все-
українського референдуму за 
предметом затвердження за-
кону про внесення змін до роз-
ділів I, III, XIII Конституції Ук-
раїни, вирішення питання за-
гальнодержавного значення, 
зміни території України тощо. 
І ніби-то все нормально. Однак 
у документі також визначено 
низку питань, які на референ-
дум виноситися не можуть. І 
саме ці питання викликають 
пересторогу в різних політиків 
та експертів. Вони застеріга-
ють, що для України прийнят-
тя закону в такому вигляді, як 
він є, може розвернути ще один 
не дуже вдалий сценарій. 
 Скажімо, політик та ко-
лишній міністр Андрій Рева 
назвав цей законопроєкт ігра-
ми в народовладдя. Коменту-
ючи прийняття Верховною Ра-
дою проєкту закону про рефе-
рендум, він зауважив: «Навіть 
у Конституції записано обме-
ження щодо проведення рефе-
рендуму. Зокрема, він не може 
проводитися щодо питань ам-
ністії та податків. ...Тобто це 
говорить, що Конституція на-
чебто обмежує громадян у своє-
му праві. Вона вважає, що ці 
рішення можуть приймати ви-
нятково конституційні органи, 
такі як Верховна Рада. Ніхто 
інший амністію оголосити не 
має права, вводити податки чи 
їх скасовувати. Те ж саме сто-
сується й інших речей, які не 
прописані в Конституції. Тому 

всеукраїнський референдум 
повинен мати дуже обмежений 
предмет. Якщо він втручається 
в компетенцію інших консти-
туційних органів, то це вкрай 
небезпечно», — підкреслив ек-
сміністр соціальної політики.
 Андрій Рева провів пара-
лелі нинішньої ситуації в ук-
раїнському варіанті — в разі 
прийняття закону про референ-
дум у такому вигляді, як його 
прийняли у першому читан-
ні, — з давніми обставинами 
поділу Речі Посполитої напри-
кінці 18 століття. «Там існува-
ло право «золота вольність». 
Будь-хто виступив проти — рі-
шення скасовували. І от такий 
розгул анархії, який маскуєть-
ся під народовладдя, він вкрай 
небезпечний в країні, яка веде 
війну», — охарактеризував си-
туацію Андрій Рева.
 Декотрі депутати очікують 
рятівного втручання Заходу. 
Так перший заступник голови 
Верховної Ради України Рус-
лан Стефанчук очікує виснов-
ків Венеціанської комісії щодо 
законопроєкту про референдум 
у липні. «Ми дуже сподіваємо-
ся...я направив від себе листа, 
щоб прискорити розгляд цього 
питання в червні, але,  думаю, 
в червні вони не встигнуть. Та 
дуже сподіваюся, що в липні 
вони зберуть ad hoc на засідан-
ня саме на нашу версію зако-
нопроєкту», — сказав Стефан-
чук. За його словами, Верховна 
Рада обґрунтувала важливість 
документа й описала, як зако-
нопроєкт проходить розгляд у 
парламенті.
 Нагадаємо, що Верховна 
Рада підтримала в першому чи-
танні президентський законо-
проєкт про всеукраїнський ре-
ферендум із необхідністю його 
доопрацювання до другого чи-
тання.
 Однак, очевидно, довго над 
цим документом ніхто мудру-
вати не збирається. Голова Вер-
ховної Ради України Дмитро 
Разумков каже, що через ве-
лику кількість правок підготу-
вати документ вдасться тільки 
до середини липня. З його слів 
слідує: чи потрапить проєкт за-
кону на засідання Венеціансь-
кої комісії на той час, чи ні — 
значення вже не матиме. 
 «Я сподіваюся, що при-
йняття документа все ж ста-
неться через один пленарний 
тиждень — тобто протягом 14-
17 липня», — уточнив Дмитро 
Разумков. ■

Поштовий банк допоможе 
економити грошi
Економія №1
 Поштовий банк зменшить 
витрати громадян на оплату ко-
мунальних платежів за рахунок 
нижчих тарифів Укрпошти. Сьо-
годні, сплачуючи готівкою на 
Укрпошті за «комуналку», ви 
також оплачуєте тариф за оброб-
ку вашого платежу — близько 7 
грн за одну квитанцію. Напри-
клад, бабуся Галина Петрівна в 
рік додатково платить у середньо-
му 220 гривень за обробку своїх 
платіжок на пошті. Оплачуючи 
«комуналку» безготівково на тій 
же Укрпошті, бабуся буде пла-
тити «0» грн за платіжку, а від-
повідно щорічно зможе економи-
ти близько 200-300 грн. 
Економія №2
 Безготівкова оплата (опла-
та карткою) товарів, які продає 
Укрпошта, дасть можливість 
Укрпошті пропонувати своїм 
клієнтам нижчі ціни. Напри-
клад, зараз родина Петренків, 
яка живе у віддаленому селі в 
Херсонській області, купує у 
листоноші пральний порошок 
за 30 грн. А розраховуючись без-
готівково, зможе купувати за, 
скажімо, 27-25 грн. А це — 3-5 
гривень економії на одній лише 
позиції товару.

Поштовий банк навчить 
заробляти
 Основним конкурентом пош-
тового банку від Укрпошти бу-
дуть матраци та шкарпетки, в 
яких зараз зберігають свої за-
ощадження українці, що не ма-
ють рахунків і не включені до фі-
нансової системи. Укрпошта про-
понуватиме громадянам поклас-
ти гроші на депозитний рахунок 
під певний відсоток, аби кошти 
не лежали вдома під ліжком, а 
були у безпеці і заробляли вам до-
даткову копійку. Простий розра-
хунок. Наприклад, дідусь Ва-
силь Петрович має 10 тисяч гри-
вень, відкладених на весілля ону-
ка, яке відбудеться у наступному 
році. Василь Петрович кладе ці 
збереження на депозитний раху-
нок в Укрпошті під 6% річних. 
І робить це навіть не виходячи з 
дому: листоноша Галина допома-
гає відкрити депозит онлайн за 
лічені хвилини, пояснює та кон-
сультує. Це означає, що весь рік 
дідусь може не хвилюватися, що 
кошти хтось поцупить чи вони за-
губляться. А найголовніше, пок-
лавши 10 000 грн, Василь Петро-
вич забере вже 10 600 грн. За рік 
кошти, які розміщені на депозит-
ному рахунку, зароблять дідусю 
додаткових 600 грн.
 Питання безпеки. Укрпош-
та, як і всі банки в Україні, ста-
не членом і платитиме внесок до 
Фонду гарантування вкладів. Це 
означає, що гроші на депозитно-
му рахунку Василя Петровича 
захищені. Будь-які його вклади 
до 200 000 грн повернуться діду-
сю навіть у випадку, якщо щось 
станеться з Укрпоштою.

Поштовий банк дозволить 
заощаджувати час
 Картки та безготівкові розра-
хунки — це зручно і швидко. 
Звичайно, перехід сільського 
населення на оплати карткою 
не відбудеться за місяць чи два. 
Проте усвідомлення того, що оп-
лата «комуналки», купівля га-
зети, оплата відправлення зай-
матиме на Укрпошті лише кіль-
ка хвилин, а відповідно і черги 
зменшуватимуться — чудовий 
аргумент «за». Більше того, в 
спеку чи в мороз, наприклад, 
вам не потрібно буде йти у відді-
лення Укрпошти, щоб отримати 
пенсію чи соцвиплати готівкою 
на руки — гроші просто прий-
дуть вам на картку у відповід-
ний день виплат зі сповіщенням 
на телефон (смс). Із часом усі ці 
зручності переконають користу-
ватися фінансовими інструмен-
тами навіть великих фанатів 
готівки. Зазначимо, що клієнти 
Укрпошти самостійно зможуть 
обирати, який варіант доставки 
пенсій чи соцвиплат їм зручні-
ший — на картку чи готівкою. 

Поштовий банк дасть 
можливiсть оформлювати 
кредити в селах
 Відповідно до законопроєк-
ту про поштовий банк, Укрпош-
та зможе пропонувати жителям 
віддалених населених пунктів 
кредитні продукти від різних ук-
раїнських банків. Тобто в цьому 
випадку вас кредитуватиме не на-
ціональний поштовий оператор, 
а саме банк, програму якого ви 
оберете. Укрпошта тут виступа-
тиме посередником для отриман-
ня коштів та погашення кредиту. 
Наприклад, у фермера Дмитра 
не вистачає 15 тис. грн на ремонт 
техніки. Дмитро не має часу їха-
ти в районний центр, бо надворі 
— весна, посівна, треба зробити 
все оперативно і багато працюва-
ти в полі. Дмитро через відділен-
ня Укрпошти у своєму селі швид-
ко відкриває кредит у великому 
міжнародному банку. Невеликий 
відсоток, надійний банк, хороші 
умови. До жовтня Дмитро у будь-
якому відділенні Укрпошти по-
вертає кредит на щомісячній ос-
нові (розбивши суму на пів року, 
наприклад). Усе під рукою, зруч-
но, безготівково. І ніяких тобі 
поїздок із повними кишенями 
готівки у районний центр за 50 
км від села. 

Поштовий банк вiдкриває для 
села покупки онлайн
 У діда Василя Петровича зла-
малося радіо. Без радіо немає му-
зики. Без музики Василю Пет-
ровичу нудно поливати дерева, 
його дружині — полоти буряки, 
а корова Мурка не хоче давати 
молоко. Аби купити радіо, Ва-
силю Петровичу потрібно їхати 
автобусом за 50 км у районний 
центр. Довго, тяжко, цілий день 
втрачаєш, та ще й дорогі квит-
ки на автобус. Маючи платіж-
ну картку, яку Василь Петрович 

відкрив на пошті, він iз підказ-
ками Галі-листоноші замовив 
собі радіо онлайн, в інтернет-ма-
газині. Там же оплатив покуп-
ку карткою, ще й знижку отри-
мав. А вже наприкінці тижня 
Укрпошта доставила радіо в село 
Василя Петровича. І йдеться не 
лише про діда Петровича. У се-
лах проживає дуже багато фінан-
сово активного населення. Села 
— це територіальні громади, це 
малий бізнес, це фермерські гос-
подарства. Це 15 мільйонів фі-
нансово невключеного населен-
ня України, які так само, як і 
жителі міст, хочуть отримати до-
ступ до покупок та розрахунків в 
інтернеті.

Поштовий банк реалiзує в 
селi онлайн-комерцiю — збут 
товарiв
 Ніна та Микита живуть у від-
даленому смт на Полтавщині. 
Ніна вишиває красиві рушни-
ки, а Микита плете якісні ко-
шики. Щотижня вони їздять у 
районний центр продавати на ба-
зарі свої товари. Але могли б за-
робляти набагато більше. Пош-
товий банк відкриє для Ніни та 
Микити нову можливість — он-
лайн-комерцію. Тобто люди з 
усієї України зможуть замовля-
ти рушники та кошики онлайн, 
оплачуючи покупки на картку 
майстрам. А Ніна та Микита над-
силатимуть свої товари Укрпош-
тою у великі міста, інші села, а 
може, навіть і в інші країни. В 
українських віддалених селах 
проживають мільйони людей. 
Багато з них виготовляють при-
краси, шиють одяг, вирощують 
овочі та фрукти, готують варен-
ня, малюють картини, ліплять із 
глини, роблять вироби зі шкіри 
і багато іншого. Поштовий банк 
— це можливість відкрити он-
лайн-комерцію для села та реалі-
зувати збут товарів поза межами 
району, з офіційною оплатою на 
картку продавця (ФОП).

Поштовий банк розвиватиме 
Укрпошту в селах
 Поштовий банк допоможе 
зберегти відділення Укрпошти в 
населених пунктах. Цей проєкт 
дасть можливість Укрпошті за-
робляти додаткові кошти, а отже, 
більше інвестувати у мережу від-
ділень, підвищувати зарплати 
та продовжувати розвиватися. У 
той час, коли банки думають ви-
нятково про рентабельність бан-
ківської системи, Укрпошта має 
важливу соціальну функцію: для 
понад 15 млн людей, які мешка-
ють у 27 тис. віддалених насе-
лених пунктах, саме Укрпош-
та є єдиним зв’язком із зовніш-
нім, у т.ч. і фінансовим світом. А 
тому збереження представників 
Укрпошти в кожному населено-
му пункті держави та забезпечен-
ня комфортних умов роботи для 
них є стратегічним завданням. І 
поштовий банк — це додаткова 
можливість для успішної реалі-
зації цієї цілі. ■

НАШІ ГРОШІ

Поштовий банк: 
які вигоди чекають на клієнтів Укрпошти?

■

Інф. «УМ»

19 травня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт 2788-д, який передбачає створен-
ня поштового банку на базі Укрпошти (ведення обмеженої банківської діяльності). Станом на сьогодні 
національний поштовий оператор уже здійснює низку фінансових операцій. Наприклад, обмін валют, ви-
дача готівки, сплата рахунків, грошові перекази. Законопроєкт про поштовий банк дасть право Укрпошті 
здійснювати ще ТРИ основні види банківських операцій: 1 — залучати депозити, 2 — відкривати та 
вести банківські рахунки фізичних осіб та суб’єктів господарювання, 3 — випускати платіжні картки. 
Що це означає та на які переваги можуть розраховувати жителі віддалених сіл i смт, які врешті будуть 
включені у фінансову систему.

РЕЗОНАНС

Чи доречна «золота 
вольність»
Переваги і небезпеки закону 
про референдум

■

Референдум — це реальна демократія. І... реальна небезпека?❙
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«На зло ворогам...»
 Якщо у квітні Кремль мотивував пе-
ренесення параду перемоги на червень 
турботою про здоров’я громадян та са-
мих учасників параду, то тепер про цей 
мотив зовсім забули. Потрібно провести 
за будь-яку ціну, бо ж — «ми за ціною 
не постоїмо». За добу перед проведен-
ням параду в Росії було зафіксовано 7,1 
тисячі нових випадків зараження коро-
навірусом. Загалом у РФ підтвердже-
но вже 607 тисяч випадків небезпечно-
го інфікування. За цим показником РФ 
— на третьому місці у світі, після США 
та Бразилії. Ситуація на порядок гірша, 
ніж вона була у квітні, коли відмінили 
парад 9 травня. Але тепер уже має зна-
чення лише мета, а не ціна її досягнен-
ня. Путін вирішив відсвяткувати свою 
перемогу як абсолютного самодержця 
Росії після прийняття поправок до Кон-
ституції про його довічне правління, а 
перемога у Другій світовій була лише 
фіговим листком для прикриття його 
особистого сумнівного тріумфу. 
 Раніше Кремль повідомляв, що за-
прошення бути присутніми на параді 
надіслано в кілька десятків країн, у 
тому числі і до держав Європейського 
Союзу, США та Японії. Але на парад 24 
червня прибули лише лідери семи країн-
васалів Москви.
 Росія, яка більшість своєї історії про-

вела у війнах та «парадах перемоги», не 
знає іншої форми самозвеличення, ок-
рім як через демонстрацію свої сили. В 
цьому є щось тваринне, первинне, коли 
орангутанг чи шимпанзе шкірить зуби 
і б’є себе в груди, доводячи, що саме він 
є главою прайду. Це нагадує «міряння 
піськами» недоумкуватих підлітків у 
шкільному туалеті.
 «Парад є частиною пропагандистсь-
кої діяльності Кремля», — пояснює вій-
ськовий аналітик Алєксандер Ґольц. 
«Парад у Росії — це своєрідна ударна 
зброя, яка б’є по мозку, викликає ей-
форію, і це працює», — додає російсь-
кий експерт. Бо так найпримітивніші з 
російського суспільства забувають про 
свою убогість та упослідженість, відчу-
вають себе володарями світу. 

Озброєні хороводи втратили 
прихильників? 
 Організацію військового параду під 
час пандемії коронавірусу критикували 
активісти російської опозиції, правоза-
хисники та деякі незалежні комента-
тори. Але це був голос волаючого в пус-
телі. Бо ж «народу потрібні перемоги». 
Не теперішні — то хоч колишні. Менш 
численні паради відбулися також у біль-
шості регіональних центрів войовничої 
імперії. Тим часом 25 міст Росії катего-
рично відмовилися організовувати па-
ради в регіонах: місцеві чиновники ви-
рішили, що епідемічна ситуація над-
то серйозна для штучно створюваної 
юрби.
 «Друзів Путіна» варто знати в облич-
чя. Стало відомо, що до Москви прибули 
президенти пострадянської «співдруж-
ності». З Білорусі — Олександр Лука-
шенко (разом iз синами, законним і по-
зашлюбним), з Казахстану — Касим-
Жомарт Токаєв (експрезидент Нурсул-
тан Назарбаєв не приїхав, пославшись 
на те, що захворів на коронавірус), iз 
Киргизстану — Сооронбай Жеенбеков, 
iз Молдови — Ігор Додон, iз Сербії — 
Александар Вучич, iз Таджикистану 
— Емомалі Рахмон та з Узбекистану — 
Шавкат Мірзієєев.
 Президент Киргизстану Сооронбай 
Жеенбеков при цьому не був присутній 
на мілітарних заходах, бо після прибут-
тя до Москви у двох членів киргизької 
делегації виявили коронавірус. Як на-
слідок, делегація Киргизстану термі-
ново «депортувалася» на батьківщину. 
Чи встиг Жеенбеков зустрітися з прези-
дентом Росії Володимиром Путіним — 
не повідомляють.
 Окрім того, до Москви на урочис-

тості прибули глави маріонеткових не-
визнаних світовою спільнотою «респуб-
лік», які утворилися внаслідок військо-
вої агресії Росії: з Південної Осетії та Аб-
хазії. Прибула також делегація з Боснії 
і Герцоговини, але державною її важко 
назвати, бо вона репрезентувала лише 
одну третину боснійського керівництва 
— шовіністично-націоналістичну Рес-
публіку Сербську. 
 Сам урочистий захід тривав одну го-
дину й 15 хвилин. Як зазначається на 
сайті міноборони Росії, у проведеному 
на Красній площі параді взяли участь 
понад 14 тисяч військових, а також 
234 одиницi історичної і сучасної вій-
ськової техніки та 75 літальних апа-
ратів — літаків і гелікоптерів. Серед 
сучасної техніки були представлені 24 
новинки масового знищення людей — 
це рекордна кількість для московсь-
ких парадів. У більшості демократич-
них країн од військових парадів від-
мовилися взагалі. Але ще проводять, 
як, скажімо, у Франції, але переваж-
но у формі вшанування жертв усіх по-
передніх воєн. 
 Росія і Китай надалі залишають-
ся країнами недемократичного сві-
ту, де військові паради є не спогадом 
про минулі жертви, а обіцянкою май-
бутніх. У цих двох країнах найбільшу 
гордість викликає демонстрація най-
сучасніших видів зброї масового зни-
щення людей. 
 Військовий парад, як стверджує 
російська влада, відбувся за посилених 
заходів санітарної та епідеміологічної 
безпеки. Серед іншого, обмежили при-
сутність журналістів на Красній площі. 
Також у столиці постімперії скасували 
інші масові заходи. ■

МІЛІТАРИЗМ

Парад з вірусом
Російська влада провела в Москві та регіонах шабаші 
з бряцанням зброєю
Ігор ВІТОВИЧ

Як відомо, до травневого параду перемоги з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої 
світової війни (Великої Вітчизняної війни, у кремлівському трактуванні) Кремль го-
тувався довгими місяцями. Та що там — останніми роками. Не вийшло, з огляду на 
пандемію коронавірусу. Російський президент Володимир Путін у квітні оголосив 
про перенесення параду з традиційної дати на не менш історичну: 24 червня, коли 
1945 року в Москві відбувся військовий парад iз нагоди перемоги над нацистською 
Німеччиною. Тому 9 травня майже в півсотні містах Росії відбулися лише покази 
військової авіації. 

■

З парадів у білих рукавичках росіян розсилають убивати по всьому світу.❙

Протитанкова самохідна установка СУ-100 цього року не заглохла.❙

Польща та США 
співпрацюють
 Президент Польщі зустрівся у Ва-
шингтоні з президентом США Дональ-
дом Трампом. За цією зустріччю уважно 
стежили у світі, особливо в Європі. Адже 
Трамп нещодавно заявив про можливість 
перенесення американських ві йськ iз кон-
тингенту НАТО з Німеччини до Польщі. А 
це завдало б великого удару по міцності 
та єдності Альянсу. У підсумку, президен-
ти взяли на себе зобов’язання втілити в 
життя минулорічні домовленості. Йдеть-
ся про те, що до Польщі прибуде тисяча 
американських військових. Тривають пе-
реговори стосовно деталей, але йдеться 
лише про частину контингенту, що пере-
буває у ФРН. «Ми зменшимо чисельність 
своїх сил у Німеччині. Дехто повернеться 
додому, хтось поїде в інші місця. Польща 
буде одним із таких місць у Європі», — 

сказав Трамп, налаштований скоротити 
чисельність військових США в Німеччині 
з приблизно 35 тисяч до 25. У спільній 
декларації за результатами переговорів 
iдеться про двосторонню співпрацю в га-
лузі оборони, енергетичної безпеки, мо-
дернізацію польської армії за допомогою 
американського військового споряджен-
ня, а також про потребу інвестицій в її 
обороноздатність. Також заявлено, що 
Польща та США об’єднають сили у бо-
ротьбі з російською дезінформацією та 
фальсифікацією історії про Другу світо-
ву війну.

Референдумом 
по конституції
 У Росії в четвер, 25 червня, почався 
референдум щодо поправок до конститу-
ції РФ. Вони дозволять президенту краї-
ни Володимиру Путіну залишатися при 

владі ще два терміни — до 2036 року. 
Формально голосування призначене на 1 
липня, але через епідемію коронавірусу 
вирішено розтягнути його на кілька днів, 
щоб уникнути надмірного скупчення лю-
дей на виборчих дільницях. Голова Цен-
трвиборчкому РФ Елла Памфілова рані-
ше повідомила, що по всій країні відкри-
ють понад 96,5 тисячi дільниць. 

Війна злочинна
 Президенту Косова Хашиму Тачі та 
дев’ятьом іншим колишнім бойовикам 
пред’явлено звинувачення у низці зло-
чинів проти людяності та воєнних зло-
чинах, включно з убивствами. В опуб-
лікованій заяві спеціального трибуна-
лу в Гаазі з розслідування воєнних зло-
чинів у Косові йдеться, що президент 
Тачі та інші підозрювані «несуть кримі-
нальну відповідальність за близько 100 

убивств». Тоді постраждали сотні ко-
совських албанців, сербів, ромів i пред-
ставників інших національностей, а та-
кож політичних опонентів обвинуваче-
них. Серед інших звинувачень — на-
сильницьке зникнення, переслідування 
і тортури.

Демонтували пам’ятник 
Рузвельту
 У Нью-Йорку планують знести 
пам’ятник президенту США Теодору Руз-
вельту, що стоїть біля входу в Амери-
канський музей природної історії. Мерія 
міста схвалила демонтаж на тлі протес-
тів проти расизму та поліцейського на-
сильства, повідомляє газета «Нью-Йорк 
Таймс». Глава Білого дому Дональд 
Трамп назвав ці плани «дурістю». У 
минулому пам’ятник 26-му президен-
ту США, який керував країною з 1901-

го по 1909 рік, уже викликав супере-
чки: критики назвали його символом 
колоніалізму. «За останні кілька тижнів 
наше музейне співтовариство було гли-
боко зворушене рухом за расову спра-
ведливість, який виник після вбивства 
Джорджа Флойда. Ми спостерігаємо за 
тим, що все більше уваги у світі й у США 
звертають на статуї як потужні та шкід-
ливі символи системного расизму» , — 
заявила в інтерв’ю газеті президент му-
зею Еллен Фаттер. Представники музею 
наголосили, що демонтаж пов’язаний не 
з особистістю Рузвельта, а з компози-
цією пам’ятника, в центрі якого сидить 
на коні президент, а по обидва боки сто-
ять фігури піших індіанця й африканця. 
Як жест поваги до Рузвельта в музеї пла-
нують назвати на його честь зал, при-
свячений питанням біологічного різно-
маніття.

НОВИНИ ПЛЮС■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Росiйська бойова машина піхоти на платформі «Бумеранг», яку в країні-агре-
сорі вважають перспективною розробкою, зламалася просто посеред вулиці після 
пропагандистського параду в Москві 24 червня. Як повідомляє «Український мілі-
тарний портал», коли бронетехніка поверталася з дійства, одна з БМП К-17 ВПК-
7829 «Бумеранг» задимілася, проїхала близько 100 метрів і зупинилася. На до-
помогу їй приїхала машина ремонту РЕМ-КЛ. БМП далі не поїхала своїм ходом, 
iмовірно, через проблеми з двигуном. Отже, її взяли на буксир.
 Інший конфуз стався в Севастополі, де парад міг закінчитися трагедією. Там го-
ловний танк Т-34 ледь не в’їхав у натовп глядачів. Як виявилося, бронемашині — 
75 років, і її відреставрували спеціально для параду.

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.45 ТСН

10.00, 1.20 Мелодрама «Анка з 

молдаванки»

20.15 Комедія «Dzidzio. Перший 

раз»

22.10 Комедія «Dzidzio 

контрабас»

23.50 «Дубінізми-2020»

00.10 «Концерт the hardkiss 

«Акустика»

04.20 «Концерт гурту БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ. Транзитна 

зона»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.45, 7.40 «Речдок»

08.30, 18.00, 19.00, 2.00 

«Стосується кожного»

10.10 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 

Никанорова»

12.00 Х/ф «Принцеса спецій»

13.45 Х/ф «Найкраще в мені»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

17.40 Новини

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.55 Т/с «Голос янгола»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 3.40 Реальна містика

09.20, 15.20 Т/с «Улюблені діти»

15.00, 19.00 Сьогодні

17.10 Т/с «Жіночий лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.00, 2.00 Т/с «Штамп у 

паспорті»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

07.20 Вар’яти

08.00 Improv Live Show

09.00 Х/ф «Експат»

10.40 Х/ф «Скала»

13.20 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»

15.30 Таємний агент (прем’єра)

19.00 Аферисти в мережах

21.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»

23.00 Х/ф «Привиди Марса»

00.50 Х/ф «Кікбоксер: 

відплата»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Т/с «Відділ 44»

05.15 Громадянська оборона

06.05 Факти тижня

08.10 Х/ф «Володар перснів: 

хранителі персня»

11.30, 13.00 Х/ф «Володар 

перснів-2: дві вежі»

12.45 Факти. День

15.00 Х/ф «Володар перснів-

3: повернення короля»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Конан-варвар»

21.10 Х/ф «300 спартанців»

23.25 Х/ф «Ганнібал»

01.50 Х/ф «Червоний дракон»

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Бойові машини»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.20 Про військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Бременські 

музиканти»

06.25 М/ф «Слідами 

бременських музикантів»

06.50, 16.35, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»

10.55, 22.15 Т/с «Морський 

патруль»

12.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 2.25 «Свідок»

19.30 Х/ф «Золота міна»

00.00 Х/ф «Рейд»

02.00, 3.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Енеїда. Тетяна Терен 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Дуелянти»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Жахливі упирі з острова 

Гелеон»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.55 Всі на море! Камбоджа 

11.50 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.55 Т/с «Містер Селфрідж» 

17.45 Х/ф «Відьма»

19.45 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

21.40 Новини 

22.10 Х/ф «Усі вони 

сміялися»

00.10 Фестиваль «Klezmer Fest»  

Dj Boochyaman

00.45 Букоголіки. Читання на 

Різдвяних канікулах 

01.10 Сильна доля. СКАЙ 

02.05 Сильна доля. Антитіла 

03.00 Спільно 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15, 10.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

12.25, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.20 «Хата на тата»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

22.55 Т/с «Анна-детектив»

00.50 Х/ф «Аферисти Дік та 

Джейн розважаються»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 За фактом

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Спецкор»

06.30 «ДжеДАІ»

07.00, 19.15 Т/с «Опер за 

викликом-3»

10.00 «Помста природи»

10.10 «Загублений світ»

15.05 Х/ф «Пік Данте»

17.00 Х/ф «Облівіон»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.45 Х/ф «Ефект близнят: 

Вампіри»

01.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.30 «Облом.UA.»

04.55 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 18.45 Yellow

06.10 «Сельта» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

08.00 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

13.55 «Еспаньйол» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

17.00 Журнал Ліги Чемпіонів

17.30, 19.55 

#залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

17.55 LIVE. «Минай» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

20.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

21.20 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.50 «Ворскла» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

03.40 Топматч

03.55 «Боруссія» (Д) — 

«Гоффенгайм». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

08.45 Фінали Ліги Чемпіонів 

(1993 р. /2015 р.)

09.15, 10.30 Євро, я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Англія — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.50 Великий футбол

17.10 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.00, 0.15 «Великий футбол»

20.40, 0.05 Yellow

20.50 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.20 «Маріуполь» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

23.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.50 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

04.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

05.35 Топматч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.35, 1.55 Містична Україна

07.30 Код доступу

09.00, 18.35 У пошуках істини

09.45 Речовий доказ

10.55, 0.00 Фантастичні історії

11.45 Заборонена історія

13.35 Невидимий Рим

14.35, 21.00 Історія світу

16.35 Особливий загін

17.35, 0.55 Фестивалі планети

02.50 Правда життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 М/ф «Земля до початку 

часів-13: мудрість друзів»

10.30 Х/ф «Космічні воїни»

12.15 Х/ф «Статус: 

оновлений»

14.15 Х/ф «Няньки»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Хлоя»

01.45 Х/ф «Квартира»

03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.45 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавCar

02.35 Теорія зради

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

1.25, 3.30, 5.20 Новини

09.30 Х/ф «Чарівник країни 

мрій»

13.05 М/с «Книга джунглів»

13.3 Світова медицина. 

Бразилія — лікарі Шінгу

14.00 Світова медицина. Перу 

— зцілення на воді

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

19.30 «Боротьба за виживання»

20.00 Д/ф «Індія. Слідами 

тигра»

21.30, 23.55, 1.55, 5.50 UA:Спорт

21.40 Святі та грішні

22.45 «Дикі тварини»

00.00, 4.00 Бюджетники

00.30 UA:Фольк. Спогади

02.10 #ВУКРАЇНІ

02.35 Сильна доля

04.25 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 3.45 «Любий, 

ми переїжджаємо»

12.50 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.25, 21.40, 22.35 Комедія «Між 

нами, дівчатами»

23.30 Комедія «Dzidzio. Перший 

раз»

01.25 Мелодрама «Анка з 

молдаванки»

05.30 «Українські сенсації-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.55 Т/с «Голос янгола»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 Сьогодні

09.30, 4.35 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Лист помилково»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.40 Х/ф «Тупий і ще 

тупіший»

13.40 Аферисти в мережах

19.00 Аферисти в мережах 

(прем’єра)

21.00 Х/ф «Царство небесне»

23.40 Х/ф «Останні лицарі»

01.40 Т/с «Загублені»

02.30 Зона ночі

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45,15.45 Факти. День

14.35, 16.25 Х/ф «Пригоди 

Плуто Неша»

16.55 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Дочка генерала»

01.40 Х/ф «Людина-вовк»

03.10 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Бойові машини»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.30 Є сенс

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про Золотого 

Півника»

07.10 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

07.45, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.20 Х/ф «Знову невловимі»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.00, 1.00, 3.05 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Енеїда. Ольга Діброва 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Троянда для Алі»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Моє королівство для поні»

08.40 Новини 

09.10 Х/ф «Росселла»
10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика, 

вип. 5

10.50 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Чарівна бекеша»
14.30 Національному оркестру 

народних інструментів 

– 50 років! Ювілейний 

концерт на UA.КУЛЬТУРА 

15.55 Країна пісень 

16.20 Боротьба за виживання. 

Пристосуванці 

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Тарука. Документальна 

програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл, 16+ 

20.15 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.50 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Босоніж по парку»
00.05 Фестиваль «Klezmer Fest». 

SHO?!

01.00 Букоголіки. Підліткова 

література 

01.35 Сильна доля. Антитіла 

02.30 Сильна доля. Друга Ріка 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Ярослава 

Кравченко 

05.20 Новини

05.50 Погода 

 

СТБ

04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.45 Т/с «Коли ми вдома»

11.45, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.05 «Хата на тата»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

00.50 Х/ф «Неділі у Тіффані»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 За фактом

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.00 Х/ф «Безславні 
виродки»

09.50, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Проти крові»
15.20 Х/ф «Раптова смерть»
18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

01.30 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

09.30 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Журнал Ліги Чемпіонів

12.05 Топ-матч

12.10 «Великий футбол»

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Сельта» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

18.15 «Аугсбург» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

20.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

20.25 LIVE. «Торіно» — 

«Лаціо». Чемпіонат Італії

21.15 Yellow

22.55 LIVE. «Барселона»— 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

01.50 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

03.55 «Леганес» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Маріуполь» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

08.45, 20.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

09.15, 10.30 Євро, я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Португалія — Іспанія. 1/2 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.55 Великий футбол

17.25 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.15 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

20.25 LIVE. «Леганес» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

22.25, 0.40 Yellow

22.40 LIVE. «Дженоа» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

00.50 «Еспаньйол» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

02.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.35 «Торіно» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

05.25 Журнал Ліги Чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30, 1.30 Правда життя

09.30, 0.20 Речовий доказ

10.40, 17.00 Фестивалі планети

11.40 Тваринна зброя

12.40, 18.00, 22.35 Особливий 

загін

13.40 Скарб.UA

14.30, 20.00 Фантастичні історії

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 НЛО з минулого

19.00 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.30 Ліліпути

03.20 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.45 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавCar

02.35 Теорія зради

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття»

19.20 «Особливий загін»

20.30, 22.45 «Дикі тварини»

21.40 Прем’єра. 100 років 

ізоляції

00.00 Перша шпальта

04.00 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЧЕРВНЯ 2020
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 328 грн 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 428 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 118 грн 85 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держа-
ви. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 липня, і ви отриму-
ватимете газету із серпня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

12.50 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.40, 22.35, 23.30 Комедія 

«Між нами, дівчатами»

00.25 Комедія «Dzidzio 

контрабас»

02.05 Мелодрама «Анка з 

молдаванки»

05.30 «Українські сенсації-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

01.00 Т/с «Голос янгола»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.30, 2.00 Т/с «Наслідки 

помсти»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

07.20, 1.50 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.00 Х/ф «Царство небесне»

13.40 Любов на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Вікінги»

22.40 Х/ф «Залізний лицар»

00.50 Т/с «Загублені»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.50, 13.20, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25 Х/ф «300 

спартанців»

16.45 Х/ф «Конан-варвар»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Операція 

Ентеббе»

01.20 Х/ф «Щось»

03.00 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.45, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Бойові машини»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.30 Про військо

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.20 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.35 М/ф «Кіт у чоботях»

07.15 М/ф «Як козаки 

мушкетерам допомагали»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «В останню чергу»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.00, 1.10, 3.05 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Енеїда. Павло Ар’є 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Роззлючений 

Бен»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Хочеш бути моїм другом?»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла» 

10.15 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика 

10.50 Війни за статки. Робін 

Вільямс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Король 

Дроздовик»

14.30 Національному оркестру 

народних інструментів 

– 50 років! Ювілейний 

концерт на UA.КУЛЬТУРА 

15.55 Країна пісень 

16.20 Боротьба за виживання. 

Пристосуванці 

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Ендемічні місцеві види. 

Документальна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Ігри імператорів. 

Документальний цикл, 16+ 

20.15 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.50 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Щаслива леді»

00.05 Фестиваль «Klezmer Fest». 

SHO?!

01.05 Букоголіки. Літературна 

фантастика

01.35 Сильна доля. ManSound 

02.30 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда. Даша Кольцова 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.45 Т/с «Коли ми вдома»

11.45, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.55 «Хата на тата»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

00.50 Х/ф «Тільки ти»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 За фактом

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Галактика 

Юрського періоду»

08.30 Х/ф «Місто Юрського 

періоду»

10.05, 17.20 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

14.55 Х/ф «Халк»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.40 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

01.25 «Облом.UA.»

04.05 28-й тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Динамо»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.25 «Маріуполь» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Дженоа» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

12.05 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

13.50, 23.45 Yellow

14.00 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Еспаньйол» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

17.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

18.20 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

20.25 LIVE. «Інтер» — 

«Брешія». Чемпіонат Італії

22.55 LIVE. «Бетіс» — 

«Вільярреал». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Журнал Ліги Чемпіонів

03.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

03.45 «Болонья» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

05.35 Топматч

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

06.55 «Ворскла» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

08.45, 19.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

09.15, 10.30 Євро, я люблю тебе!

10.00 Д/с «Класика Євро» 

11.15 Д/с «Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.05 Німеччина — Італія. 1/2 

фіналу. УЄФА Євро-2012

15.15 Великий футбол

16.50 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

17.40, 21.15 Yellow

17.50, 22.25, 3.25, 5.30 Топ-матч

18.05 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

20.25 LIVE. «Болонья»— 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

22.40 LIVE. «СПАЛ» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

00.40 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

01.35 «Леганес» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

03.40 «Інтер» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 16.55 Фестивалі планети

11.30, 17.55 Тваринна зброя

12.30, 22.35 Особливий загін

13.30 Скарб.UA

14.20, 19.55 Фантастичні історії

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

02.30 Там, де нас нема

05.40 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 1.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.45 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавCar

02.35 Теорія зради

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

18.55 «Суперчуття»

19.20 «Особливий загін»

20.30 «Дикі тварини»

21.40 Бюджетники

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 Спільно

04.00 Енеїда

04.25 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.00 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15, 2.10 «Любий, 

ми переїжджаємо»

12.50 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Між нами, 

дівчатами»

21.45«Право на владу-2020»

00.30 Комедія «А ось і Поллі»

05.30 «Українські сенсації-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

00.55 Т/с «Голос янгола»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Серце слідчого»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

07.20, 1.40 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.40 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»

13.40 Заробітчани

17.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Слідопит»

22.50 Х/ф «Залізний лицар-2»

00.50 Т/с «Загублені»

02.25 Служба розшуку 

дітей

02.30 Зона ночі

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.55 Секретний фронт

10.50, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25 Х/ф «Операція 

Ентеббе»

16.35 Х/ф «Дочка генерала»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

23.25 Х/ф «Мародери»

01.30 Х/ф «Справжня 

мужність»

03.10 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Бойові машини»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.55 М/ф «Зачарований 

хлопчик»

07.20 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.55, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.20 «Свідок»

09.00 Х/ф «Легке життя»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 1.10, 3.25 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.55 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Енеїда. Катя Тейлор 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Спадок Зенона»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Прокляття в шахтах»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла» 

10.15 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

10.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Жива вода»

14.30 Національному оркестру 

народних інструментів 

– 50 років! Ювілейний 

концерт на UA.КУЛЬТУРА 

15.25 Сильна доля

15.50 Країна пісень 

16.20 Боротьба за виживання. 

Великі кішки

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Ендемічні місцеві види. 

Документальна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.20 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.15 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.50 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Віч-на-віч»

00.05 Фестиваль «Klezmer Fest». 

Dj Boochyaman

00.45 Букоголіки. Читання 

як пристрасть. Віктор 

Ющенко 

01.20 Сильна доля. O. Torvald 

02.15 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Максим Сікаленко 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 «Ультиматум»

10.45 Т/с «Коли ми вдома»

12.25, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.25 «Хата на тата»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

00.50 Х/ф «Тутсі»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.10 За фактом

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Нокаут»

08.50 Х/ф «Божевільний світ»

10.30 «Помста природи»

10.55 «Рішала-2»

12.55, 17.20 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Незнайомець»

15.30 Х/ф «Спіймати і вбити»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.15 «Облом.UA.»

04.05 27-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Львів»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «СПАЛ» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

12.05 «Інтер» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «Тоттенгем» — «Дніпро». 

1/16 фіналу (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

17.45, 3.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

18.40 «Спортінг» — «Металіст. 

1/4 фіналу (2011 р. /12). 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

20.25 LIVE. «Сосьєдад» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

21.15, 0.55 Yellow

22.55 LIVE. «Реал» 

— «Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Бетіс» — «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

06.55 «Шахтар» — «Зоря 

Чемпіонат України

09.15, 10.30 Євро, я люблю тебе!

10.00, 11.15 Д/с Класика Євро» 

11.45 Євроспека

13.45 Іспанія — Італія. Фінал. 

УЄФА Євро-2012

16.10 Великий футбол

17.45 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.40 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

22.25, 3.00, 5.30 Топ-матч

22.40 LIVE. «Рома» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

23.30 Yellow

00.40 Журнал Ліги Чемпіонів

01.10 «Сосьєдад» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

03.10 «СПАЛ» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

05.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.30 Правда життя

09.15, 0.20, 2.25 Речовий доказ

10.25, 16.55 Фестивалі планети

11.25, 17.55 Тваринна зброя

13.25 Скарб.UA

14.20 Їжа богів

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Скептик

19.55 Фантастичні історії

20.50 Заборонена історія

22.35 Дика Флоридa

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

11.00, 1.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.25, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.45 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавCar

02.35 Теорія зради

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 «Боротьба за виживання»

17.00, 18.55 «Суперчуття»

19.20 «Особливий загін»

20.30 «Дикі тварини»

21.40, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 #ВУКРАЇНІ

04.00 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

12.50 «Одруження наосліп»

14.45 «Щоденник медіума»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

21.55 «Вечірній квартал-2020»

23.50 «Вечірній квартал»

01.35 Комедія «А ось і Поллі»

03.15 «Життя відомих людей»

05.20 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40, 23.50 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.35 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Порушуючи 

правила»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф

07.20, 1.30 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.20 Топмодель по українськи

17.10 Х/ф «Вікінги»

19.00 Х/ф «Час відьом»

20.50 Х/ф «Брати Грімм»

23.00 Х/ф «Циклоп»

00.40 Т/с «Загублені»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.55 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.55 Антизомбі

10.50 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»

12.25, 13.20 Х/ф «Людина, 

яка біжить»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Х/ф «Близнюки»

17.15, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.55 «На трьох»

01.35 Х/ф «Одного разу 

порушивши закон»

03.05 Т/с «Поганий хороший 

коп»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 На власні очі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Бойові машини»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.50 М/ф «Дикі лебеді»

07.15 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Торпедоносці»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 4.10 «Правда життя»

14.05, 1.00, 3.10 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 
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06.00 Гімн України 

06.00 Енеїда. Анатолій 

Дністровий 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі. Найджел у пастці» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Біполярний ведмідь»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла» 

10.15 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

10.50 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Калоші щастя»

14.30 Національному оркестру 

народних інструментів 

– 50 років! Ювілейний 

концерт на UA.КУЛЬТУРА 

15.25 Сильна доля

15.55 Країна пісень 

16.20 Боротьба за виживання. 

Великі кішки

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Птахи 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.20 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

20.15 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

20.50 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.40 Х/ф «Кумедне личко»

00.10 Фестиваль «KlezmerFest». 

Samuel Berthod&Stanko 

Marinkovic

01.10 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

02.10 Сильна доля. Оксана Муха 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Альона Іванова 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.25 Т/с «Анна-детектив»

06.35 «Врятуйте нашу сім’ю-3»

09.45, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

11.35, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.50, 22.45 Т/с «Садівниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 16.30 За фактом

16.10 «Кримінал»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Пік Данте»

08.55 «Помста природи»

10.00, 17.20 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Важка мішень»

15.50 Х/ф «Експансивна 

куля»

19.15 Х/ф «Зворотна тяга»

21.50 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»

23.40 Х/ф «Допит»

01.05 Х/ф «Імперія акул»

02.40 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Колос» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

07.50, 3.40 Топ-матч

08.00 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

09.50, 19.45 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

12.05 «Леганес» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

16.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

18.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.55 LIVE. «Львів» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

20.55 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Атлетіко» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.50 «Торіно» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Сосьєдад» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

06.55, 22.30 «Минай» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

08.45 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2010 р. /2017 р.)

09.15 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

11.00, 15.00 Yellow

11.10 «Боруссія» (Д) — 

«Гоффенгайм». Чемпіонат 

Німеччини

13.00 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.10 «Торіно» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

15.10 «Маріуполь» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

17.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

17.55 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

19.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

20.15 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

22.00 Журнал Ліги Чемпіонів

00.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

00.45 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

02.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.30 «Леганес» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

05.15 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35, 16.55 Фестивалі планети

11.35, 17.55 Тваринна зброя

13.35 Теорія Змови

14.25, 19.55 Їжа богів

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

22.35 Дика Флорида

02.25 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 Т/с «Доктор Хто»

10.35 Х/ф «Няньки»

12.20 «Орел і решка. Шопінг»

14.15, 0.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10, 22.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.00 Х/ф «Агора»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.10 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.45 Панянка-

селянка

12.30 Вечірка

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

14.30 Танька і Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Брехун, брехун»

22.30 Х/ф «Війна наречених»

00.00 ЛавЛавCar

02.35 Теорія зради

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30, 18.55 «Суперчуття»

17.25 VoxCheck

17.30, 4.25 Перша шпальта

19.20 «Особливий загін»

20.30, 21.40 «Дикі тварини»

22.15 Світова медицина. Болівія 

— Калавайя: цілителі

22.45 Світова медицина. Ладакх 

— останні кочівники

00.00 Схеми. Корупція в деталях

04.00 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

12.45 «Любий, ми 

переїжджаємо»

15.20 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

17.10 Х/ф «Бамблбі»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 2.20 «Вечірній квартал»

22.00 «Українські сенсації-2020»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.05 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

04.10 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»

06.35 Х/ф «Перш ніж 

розлучитися»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Циган»

17.50, 20.30 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

20.00, 2.20 «Подробиці»

22.40 «Концерт Дімаша»

00.30 Х/ф «Осінні клопоти»

02.50 «Орел і решка. Шопінг»

04.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.50 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.00 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «Хто ти?»

17.00, 21.00 Т/с «Любов із 

заплющеними очима»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Виноград»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

07.50 Таємний агент

09.00, 1.20 Вар’яти

11.10 Хто зверху?

14.50 Х/ф «Останні лицарі»

16.50 Х/ф «Брати Грімм»

19.00 Х/ф «Аліса в Країні 

Чудес»

21.00 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»

23.00 Х/ф «Залізний лицар»

02.50 Зона ночі

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Т/с «Марк + Наталка»

08.50 «На трьох»

10.50, 13.00 Т/с «Розтин покаже»

12.45 Факти. День

15.30 Х/ф «Великий тато»

17.05 Х/ф «Куленепробивний»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

21.05 Х/ф «Повернення 

Супермена»

23.55 Х/ф «Два дні у долині»

01.55 Х/ф «Щось»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 2.10, 4.10 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20 Д/с «Життя через 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Майстри ремонту

11.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

12.35, 15.35 На власні очі

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.15 Гончаренко рулить

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

18.10 Про військо

18.40 Є сенс

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

01.15 Документальний фільм

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Викликаємо 

вогонь на себе»

12.20 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 3.10 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»

21.10 Х/ф «Закони 

привабливості»

22.55 Х/ф «Мотель»

01.00 «Жорстокий спорт»

03.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп

06.05 Енеїда. Олександр 

Алфьоров 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

художній музей України 

09.30 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Дім-музей 

Михайла Булгакова 

10.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.10 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.10 Індія. Національний парк 

Канха із циклу Всесвітня 

природна спадщина

14.15 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки. 

Малайзія. Змії, 

каучсьорфінг і підсумки 

про країну 

15.15 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Тато, мама і дитя 

докрутили педалі до нової 

країни! 

15.30 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Острів Булоне. 

між цивілізацією та раєм 

15.45 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Дресовані мавпи 

і перший зуб у кокосовому 

раю 

16.05 Всі на море! Марокко 

17.00 Дивовижні сади Агведаль. 

Марокко 

17.40 Країна пісень 

18.40 Х/ф «Лісова пісня»

20.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному

21.40 Новини 

22.00 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика 

22.35 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

23.10 Фестиваль Левка 

Колодуба. Національний 

заслужений академічний 

симфонічний оркестр 

України. Диригент 

— Володимир Сіренко

00.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

00.55 КлезмерФест. 

Найкраще-2019. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic

01.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Bandaradan

02.25 Країна на смак 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.40, 10.20 Т/с «Місто 

закоханих»

09.25 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.05 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.30 «Х-Фактор»

00.10 «Х-Фактор-10»

ПРЯМИЙ

09.00 «Ехо України» з Матвієм 

Ганапольським

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10, 21.30 «П’ята колонка»

10.40 «Міністерство правди»

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.40 «Загублений світ»

12.15 Х/ф «Онг Бак»

14.10 Х/ф «Майстер тай-цзи»

16.05 Х/ф «Подвійні 

неприємності»

17.45 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

19.25 29-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо»— «Шахтар»

21.25 Х/ф «Закляті вороги»

23.00 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»

00.50 Х/ф «Ця стара машина»

02.20 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

07.45, 16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Атлетіко» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

12.05 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

13.55, 20.40 «Львів» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

16.30 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

18.10 LIVE. «Ювентус» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

19.00, 23.45 Yellow

20.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

22.55 LIVE. «Гранада» 

— «Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

01.50 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

03.40 Топ-матч

03.55 «Вальядолід» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.35 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

09.20, 13.55, 19.55 Чемпіонат 

Іспанії. Передмова до туру

09.50 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

11.35 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

12.05 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

14.25, 17.45, 21.15 Yellow

14.35 «Атлетіко» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

16.25 «Bundesliga special» 

ТОП-голи, ч. 2. Чемпіонат 

Німеччини

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Карпати». Чемпіонат 

України

18.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

19.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

20.25 LIVE. «Вальядолід» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

22.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Лаціо» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

00.40 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

02.25 «Ювентус» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Гранада» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.25, 1.25 Містична Україна

07.15, 17.50 Правда життя

09.20 Речовий доказ

10.30 Фантастичні історії

11.25 Заборонена історія

13.15 Як працює наш мозок

16.00 Дика Флорида

21.00 Вбити Гітлера

22.45 Їжа богів

00.25 Тваринна зброя

02.15 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 М/ф «Барбі та її сестри: 

казка про поні»

10.00 «Ух ти show»

10.30 М/ф «Астробой»

12.10 Х/ф «Агора»

14.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Зломники 

сердець»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Марко-Макако»

11.35 Х/ф «Дивак»

13.15, 23.00 Країна У

13.45 Сімейка У

14.15, 19.30, 21.00 Одного разу 

в Одесі

14.45 Танька і Володька

15.15, 19.00, 20.00, 20.30, 21.30 

Одного разу під Полтавою

15.45 Х/ф «Вийти заміж у 

високосний рік»

17.30 Х/ф «Війна наречених»

22.00 Ігри Приколів

01.00 Теорія зради

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30, 

5.30 Новини

09.30 Х/ф «Марія Терезія»

11.40 М/с «Книга джунглів»

12.30 Відмовится від м’яса

13.00 Ботокс, філлер і К°

13.30 Світова медицина. Болівія 

— Калавайя: цілителі

14.00 Світова медицина. Ладакх 

— останні кочівники

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

20.30 «Боротьба за виживання»

21.20 «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Джо»

00.30 Святі та грішні

01.25 #ВУКРАЇНІ

02.50 Енеїда

03.45 Сильна доля

04.35 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 1.00 «Світ навиворіт»

17.15 Трилер «Час»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Я, робот»

23.00 Трилер «Ексмахіна»

ІНТЕР

05.35 «Подорожі в часі»

06.00 Х/ф «Благородний 

венеціанець»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

12.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

16.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Подруги 

мимоволі». Прем»

22.30 Х/ф «Егоїст»

00.20 «Речдок»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Будинок який»

13.10 Т/с «З мене досить»

17.00, 21.00 Т/с «Втрачені 

спогади»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Все ще буде»

01.45 Телемагазин

03.20 Т/с «Виноград»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.30 Вар’яти

07.10 Таємний агент

09.20 М/ф «Лоракс»

11.00 Х/ф «Каспер»

12.50 Х/ф «Час відьом»

14.40 Х/ф «Аліса в Країні 

Чудес»

16.40 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»

18.40 Х/ф «Красуня і 

Чудовисько»

21.00 Х/ф «Оз: Великий і 

могутній»

23.40 Х/ф «Залізний лицар-2»

02.30 Зона ночі

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Факти

05.15, 7.50 Антизомбі

06.00, 8.35 Громадянська 

оборона

06.55 Секретний фронт

09.30 Т/с «Відділ 44»

12.15, 13.00 Х/ф 

«Куленепробивний»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Повернення 

Супермена»

16.50 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «13-й район»

22.15 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»

23.55 Х/ф «Мародери»

02.00 Х/ф «Два дні у долині»
5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 20.10, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 05.00 Час новин

07.20 Д/с «Життя через 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.30, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15, 15.15 Невигадані історії

08.40 Натхнення

09.10 Божественна літургія зі 

Свято-Михайлівського 

Золотоверхого собору 

ПЦУ в Києві

11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

УГКЦ у Києві

12.40 Індійський фільм «Танцюй 

танцюй»

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці на 

нацистів»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.15 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»

06.50 «Слово предстоятеля»

07.00 «Страх у твоєму домі»

10.30 Х/ф «Сім старих і одна 
дівчина»

11.55 Х/ф «Дежа вю»
14.00 Х/ф «Мій володар»
17.15 Х/ф «Закони 

привабливості»
19.00 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»
20.50 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
22.30 Х/ф «Рейд-2»
01.20 Х/ф «Мотель»
03.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп

06.05 Енеїда. Тарас Ложенко 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.40 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.45 Х/ф «Вечір на Івана 
Купала»

20.00 Вогонь Купала. Пісенно-

музичне шоу з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

21.40 Новини 

22.00 5 липня — День 

визволення Слов’янська 

і Краматорська від 

російської окупації. 

Слов’янськ. Незабуте. 

Документальна програма

22.25 Концертна програма 

«Непереможні» 

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Idealism 

Addict

00.10 Zelyonka Fest. Анігіляція. 

Найкраще-2019

00.35 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Балет Катамаранів

01.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Dj Boochyaman

01.40 Країна на смак 

03.40 UA.Фольк. Спогади 

04.40 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

06.35 «Все буде смачно!»

08.20 «Дівчата: невідома 

версія»

09.15 «Джентльмени удачі: 

невідома версія»

10.10 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

12.40 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.10 «Я соромлюсь свого тіла»

01.25 «Вагітна в 16»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00 «WATCHDOGS»

10.30 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Ехо України» з Матвієм 

Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.25, 0.45 «Загублений світ»

14.20 Х/ф «Кришталеві 
черепи»

16.05 Х/ф «Загадки Сфінкса»
17.50 Х/ф «Храм черепів»
19.40 Х/ф «Кінг Конг»
23.00 Х/ф «Суддя Дредд 3D»
02.40 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.40 Топ-матч

06.10 «Лаціо» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

08.00, 10.50, 20.15 Yellow

08.10 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.00 «Ювентус» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

12.50, 0.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

13.40, 19.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.50 «Гранада» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів

16.30 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

18.20 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

22.55 LIVE. «Вільярреал» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 Футбол Tables

01.50 «Інтер» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Атлетіко» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 9.45, 16.05, 20.10, 22.25 

Топ-матч

08.00 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

11.45, 19.00, 23.30 Yellow

11.55 «Вальядолід» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

13.45 Журнал Ліги Чемпіонів

14.15 «Лаціо» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.15 «Атлетіко» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

18.00 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 LIVE. «Інтер» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

20.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

22.40 LIVE. «Наполі» — 

«Рома». Чемпіонат Італії

00.40 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

02.25 «Вільярреал» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 1.40 Містична Україна

07.45, 18.05 Правда життя

09.45 Речовий доказ

10.55 Фантастичні історії

11.50 Заборонена історія

13.40 Вбити Гітлера

15.25 Найдивовижніші тварини 

світу

17.05, 0.40 Тваринна зброя

21.00 Як працює наш мозок

23.45 Їжа богів

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 М/ф «Барбі: принцеса 

перлів»

10.00 М/ф «Віллі та круті тачки»

11.45 Х/ф «Буль та Білл»
13.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.15 Х/ф «Як кохатися з 
жінкою»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.20 М/ф «Бджілка Майя та 

медові ігри»

11.50 Х/ф «Калоші щастя»
13.00 Т/с «Село на мільйон»

17.00 Х/ф «Брехун, брехун»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Одного 

разу під Полтавою

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

в Одесі

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Вийти заміж у 
високосний рік»

00.45 Теорія зради

01.45 Щоденники Темного

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 

5.30 Новини

09.00 Божественна літургія у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

Православної церкви 

України та всеукраїнська 

молитва

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 На східному фронті

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

19.30 «Боротьба за виживання»

20.00 100 років ізоляції

21.20 «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Шпигунська гра»
00.30 UA:Фольк. Спогади

01.25 Сильна доля

02.50 Бюджетники

03.45 #ВУКРАЇНІ

04.35 Святі та грішні
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Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. 
Здавалося б, іще не так давно голова Пол-
тавської обласної ради Олександр Білень-
кий озвучив ідею про те, що не тільки в 
Полтаві, а й в області має курсувати «еко-
бус», який збиратиме небезпечні відходи, 
а вже сьогодні її успішно втілюють у життя. 
Що вдалося зробити? Минулоріч у межах 
обласної програми «Екологічні ініціативи 
Полтавської області на 2019—2021 роки» 
за кошти обласного бюджету було прид-
бано та переобладнано, з метою безпечно-
го перевезення відпрацьованих батарейок, 
люмінесцентних ламп, термометрів, мік-
роавтобус Fiat Ducatо (на все це витрачено 
приблизно 800 тисяч гривень). Нині він об-
ліковується на балансі КАТП Полтавської 
обласної ради. Для забезпечення роботи 
«екобуса» один із працівників КАТП прой-
шов навчальні курси й отримав свідоцтво 
державного зразка «Про підготовку упов-
новаженого з питань безпеки перевезень 
небезпечних вантажів». 

«Головна мета — змінити ставлення 
людей до того місця, де вони 
проживають»
 Щоб досягти великих цілей, потріб-
но об’єднати зусилля. Саме тому на семі-
нар «Екобус» для громад Полтавщини», 
що відбувся в селищі міського типу Ди-
канька, запросили посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування, зок-
рема й голів об’єднаних територіальних 
громад Полтавщини або їхніх заступ-
ників, представників комунального ав-
тотранспортного підприємства Пол-
тавської обласної ради, а також підпри-
ємств, які займаються утилізацією не-
безпечних відходів, експертів у сфері 
екології тощо. Присутнім презентува-
ли й сам «екобус» — пересувний прий-
мальний пункт для збору небезпечних 
побутових відходів (відпрацьованих ба-
тарейок, люмінесцентних ламп та ртут-
них термометрів), який курсуватиме те-
риторією області. Його послугами гро-
мадяни зможуть скористатися на безоп-
латній основі. Натомість для юридичних 
осіб вони будуть платними. 
 — Тепер нам дуже важливо почути 
думки представників громад, наскіль-
ки вони готові співпрацювати, забез-
печуючи збір небезпечних відходів на 
своїй території. Завдання ж обласної 
ради — транспортування і здача цих 
відходів організаціям, які, відповідно 
до ліцензії, займаються їхньою утиліза-
цією, — пояснив Олександр Біленький. 
— Важливе питання — хто за що плати-
тиме. Зрозуміло, обласна рада самотуж-
ки не потягне фінансування цього про-
єкту. Тож який алгоритм дій ми пропо-
нуємо? Громади оплачують транспортні 
витрати на дорогу, витрати ж на утилі-
зацію відходів відбуваються на умовах 
співфінансування (50х50). Щодо утилі-
зації, то, зрозуміло, на цьому етапі ре-
алізація проєкту обходитиметься не-
дешево. На ці витрати в нас передбаче-
но бюджетом в екологічному фонді 500 
тисяч гривень на рік. Звісно, запитань 
поки більше, ніж відповідей. Тому й хо-
чемо почути представників громад — 
саме задля цього й проводиться цей за-
хід. Головна ж мета проєкту —  змінити 
ставлення людей до того місця, де вони 
проживають, поступово привчити їх до 

того, що є можливість не викидати не-
безпечні відходи до лісосмуг чи канав, 
завдаючи шкоди довкіллю і здоров’ю 
співвітчизників, а прийти і здати їх. 
Потрібно провести таку інформаційну 
кампанію, щоб людині соромно було ви-
кидати відпрацьовані батарейку чи тер-
мометр у сміття. Побачимо, що з цьо-
го вийде, але починати однозначно пот-
рібно. Адже ще років десять тому йшло-
ся про те, що Полтавщина — найбільш 
екологічно чиста область. Нині так ска-
зати важко. Отже, маємо вперше в Ук-
раїні створити маршрут «екологічного 
буса» в масштабах області, і я перекона-
ний, що ми просто приречені на успіх, 
незважаючи на жодні вибори. 

У середньому «екобус» приїжджатиме 
в одну громаду раз на два місяці
 Наразі «екобус» готовий виїжджа-
ти в усі райони області. Як пророкує на-
чальник відділу інвестиційної діяльності 
та проєктного менеджменту виконавчо-
го апарату обласної ради Ірина Березова, 
результатом його перших виїздів будуть 
колосальні обсяги небезпечних відходів 
— надто багато їх накопичилося на руках 
у людей. Далі буде менше — про це свід-
чить робота міського «екобуса».
 — Ми плануємо розпочати роботу 
«екологічного буса» з цього тижня, — 
уточнила Ірина Березова. — За резуль-
татами сьогоднішнього зібрання, ду-
маю, отримаємо перші заявки. У пріори-
теті в нас об’єднані територіальні грома-
ди, які мають сталі бюджетні відносини 
й можуть укладати договори щодо збо-
ру й перевезення небезпечних побуто-

вих відходів. Також ця послуга доступ-
на для голів райрад, які мають у своєму 
підпорядкуванні населені пункти, що 
не ввійшли до ОТГ. За нашими розра-
хунками, буде економічно доцільніше, 
якщо «екобус» в один день цілеспрямо-
вано їхатиме в одну громаду. У середньо-
му ж в одну громаду він прибуватиме раз 
на два місяці. Згодом, коли небезпечних 
відходів поменшає, думаю, замовляти 
«екобус» можна буде й раз на три міся-
ці. Ідеальною була б така модель: якщо 
в громадах їхні очільники вже органі-
зували збір небезпечних відходів, було 
б дуже зручно поставити в кількох на-
селених пунктах контейнери, аби міс-
цеві жителі не прив’язувалися до приїз-
ду «екологічного буса». 
 Яким чином можна замовити «еко-
бус»? В обласній раді пропонують та-
кий план дій: голови громад мають під-
готувати лист-запрошення про його при-
їзд у визначений день і час, де вказати 
й орієнтовні місця зупинок, і надісла-
ти на електронну адресу КАТП, а деталі 
потім уточнити телефоном. Та вже через 
мі сяць на платформі «Smart Region Пол-
тавщина» (модуль «Екологічні ініціати-
ви») з’явиться нова вкладка «Екобус», 
що дасть змогу подавати заявки онлайн.

В обласній раді вже знають, 
де утилізуватимуть небезпечні відходи 
 — Утилізувати небезпечні відходи 
плануємо в партнерстві з двома підпри-
ємствами: ТОВ «Екологічні інвестиції» 
з Києва (єдине в Україні, яке вже від-
правило чотири автомобілі батарейок на 
утилізацію за кордон) і ТОВ «Полекоза-

хист», яке має складські приміщення 
для зберігання небезпечного непотребу 
в селі Супрунівка Полтавського району 
і приймає на утилізацію люмінесцентні 
лампи й термометри, — повідомила Іри-
на Березова. — Є іще один варіант — зда-
вати зібрані небезпечні відходи на ДП 
«Бондарівка» ЛКП «Зелений Львів». 
Поки остаточно не визначилися, який із 
варіантів потягне за собою менші витра-
ти коштів. Бо ніхто не може прогнозува-
ти, який обсяг небезпечних відходів на-
копичився в районах області. Середнь-
оринкова вартість утилізації кілограма 
батарейок становить 100 гривень, одно-
го термометра — 22 гривні, однієї люмі-
несцентної лампи — 3 гривні. 
 Новацію вже протестували в Ма-
чухівській об’єднаній територіальній 
громаді. «Ми стали першими, хто роз-
почав співпрацю в межах цього проєк-
ту: заздалегідь поінформували жителів 
Мачухівки про приїзд «екобуса» і, коли 
він прибув, провели збір небезпечних від-
ходів. Плануємо співпрацювати й надалі, 
адже «екобус» чекають і в інших селах (у 
нашій громаді їх аж 27), — розповіла еко-
лог Мачухівської ОТГ Оксана Мельник. 
— Попит на таку послугу є, оскільки ба-
гато людей у громаді переймаються пи-
танням збереження довкілля».
 Спеціаліст проєктно-інвестиційно-
го відділу Опішнянської ОТГ Марія Во-
лошина поділилася, що в їхній громаді 
є волонтери, які займаються збиран-
ням небезпечних відходів уже кілька 
років. У приміщеннях магазинів, шко-
ли, дитсадка, селищної ради стоять єм-
ності, куди зокрема скидають відпра-
цьовані батарейки. «Зібравши понад 
100 кілограмів таких батарейок, ми не 
знали, куди їх подіти. А потім дізнали-
ся про існування «екобуса» в Полтаві — 
у такий спосіб і позбулися небезпечних 
відходів. Звісно, якщо «екобус» приїжд-
жатиме на територію  громади, позбути-
ся небезпечного непотребу буде набагато 
простіше», — вважає Марія Волошина.
 «Три роки тому, якщо пам’ятаєте, на 
території нашої громади просто у лісо-
смузі висипали гору використаних лю-
мінесцентних ламп. Тож ми змушені 
були звернутися до харківської фірми, 
яка, відповідно до ліцензії, здійснює їх 
утилізацію. Її працівники самі приїха-
ли й забрали ці лампи, а ми заплатили за 
послуги. Відтоді наше комунальне під-
приємство співпрацює з цією фірмою. 
Щодо залучення «екобуса», то, звісно, 
вивчатимемо це питання й потім уже ух-
валимо якесь рішення», — констатува-
ла голова Омельницької ОТГ Олександ-
ра Шереметьєва. «Системи роздільного 
збору сміття ми ще не впровадили. Поки 
що над цим тільки працюємо — це вкрай 
копітка робота. Слава Богу, що в нашій 
державі нарешті почали думати про еко-
логію. Усі добрі справи ми готові впро-
ваджувати у своїй громаді», — запевни-
ла голова Семенівської ОТГ Людмила 
Милашевич. ■

УТИЛІЗАЦІЯ

«Екобус» вам у поміч
Небезпечні відходи збирали, а що з ними робити далі — донедавна не знали

■

За ініціативи голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького вперше 
в Україні створюється маршрут «екологічного буса» в масштабах області.
Фото автора.
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Інф. «УМ»

 Доля п’ятирічного 
пітбуля Тора, який жив у 
Лимані Донецької облас-
ті, покусав там кількох 
людей, після чого Мініс-
терство юстиції забрало 
його у господаря і виста-

вило на аукціон, днями 
була остаточно виріше-
на. 
 Спочатку його ні-
бито купили (стартова 
ціна собаки зі 112 гри-
вень зросла до 11 тисяч), 
але, з невідомих мірку-
вань, переможець торгів 

(і за сумісництвом — но-
вий господар) відмовив-
ся платити за цей «лот». 
Тому пса за 500 гривень 
викупила заступниця 
очільника Мін’юсту Ва-
лерія Коломієць. Чинов-
ниця повідомила, що со-
баку вона купила не для 

себе, а щоб віддати його 
на державну службу — у 
тюрму. Тож відтепер сте-
режіться, злочинці, чо-
тирилапого наглядача!
 До речі, практика 
продажу через аукціо-
ни братів наших менших 
добігає кінця. 25 червня 
на засіданні Кабінету 
Міністрів України роз-
глянуто постанову, згід-
но з якою тварин, вилу-
чених у поганих госпо-
дарів, тепер передавати-
муть у притулки. Отже, 
прецедент із «працевла-
штуванням» пітбуля 
може стати останнім в іс-
торії подібних торгів. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Кусатиме тепер злочинців?
Агресивного пса віддадуть 
на службу у в’язницю

■

Гроза рецидивістів.
Фото з сайта 24tv.ua.
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ЧАС «Т»

Побачити 
і відчути 
потребу 
гармонії
Маски, захисні костюми і 
ходулі в одній фізик-виставі 
театру «Воскресіння»

Євдокія ФЕЩЕНКО

 «Ехо планети» — таку назву має нова 
вистава, яку готує у Львові Академічний 
духовний театр «Воскресіння». Ідея дійс-
тва та засоби її втілення продиктовані, 
можна вважати, епідемічним періодом. 
 Це буде постановка пластичної виста-
ви в жанрі фізик-театру. А елементами 
сценічних образів стануть маски і навіть 
захисні костюми — ті засоби індивідуаль-
ного противірусного обладунку, які за три 
місяці життя в карантинних умовах загро-
зи коронавірусу стали звичними та необ-
хідними. Так досягатимуть, урешті-решт, 
безпечного спілкування глядачів та ак-
торів. Хоча показ офлайн прем’єри стане 
можливим лише після закінчення каран-
тину.
 Вистава відбуватиметься незвичайно: 
у двох залах. Зорганізований таким чином 
театральний простір створюватиме додат-
ковий емоційний контакт між глядачами 
та акторами. 
 Загалом фізичний театр — це жанр те-
атральної вистави, характерною особливіс-
тю якого є рухи виконавців, які можуть 
бути самодостатніми або поєднуватися з 
текстом. Такий спосіб є більш універсаль-
ним, бо змушує глядача додумувати реаль-
ність, розвиває його фантазію.
 У дійстві будуть використані також за-
соби вуличного театру. Глядача ще при 
вході до театру — в арці — зустрічатимуть 
актори на ходулях. «Ехо планети» ставить 
заслужена артистка України Алла Федори-
шина.
 Постановка виходитиме далеко за межі 
COVID-19. Вистава про те, що в душі кож-
ної людини є свої світлі й темні сторони, 
рай і пекло, і від того, до чого схиляється 
кожен індивідум, залежать його вчинки. 
Постановники спонукатимуть глядачів 
задуматися над хибністю самовпевнено-
го переконання, що люди є найголовніши-
ми істотами у Всесвіті і що їм підкоряєть-
ся все довкола. Природа мститься за такі 
егоїзм i гіперактивну техногенну діяль-
ність стихійними лихами та природними 
катаклізмами. Щоб увійти в злагоду з дов-
кіллям, людям треба приборкати свою гор-
диню, дослухатися до всього живого і ста-
витися до нього з пошаною і бережливо. 
 Після репетиційного періоду буде здій-
снено візуалізацію прем’єри для показу на 
Youtube-каналі театру «Воскресіння» та в 
соцмережах — для ознайомлення глядачів 
iз новою постановкою.
 Виставу колеги присвячують світлій 
пам’яті Ярослава Федоришина, який пі-
шов у засвіти цьогоріч 20 березня, — за-
сновника і незмінного впродовж тридця-
ти років директора Театру «Воскресіння», 
засновника культового найстарішого в Ук-
раїні Міжнародного фестивалю «Золотий 
лев», що був головною театральною подією 
Львова й усієї країни. ■ 

■

Людмила КОХАН

 У свої 26 Дмитро Воро-
нов (баритон) — соліст Націо-
нального театру оперети Ук-
раїни та Муніципальної ака-
демічної чоловічої хорової ка-
пели імені Левка Ревуцького. 
Народився у Вишгороді на 
Київщині, здобув освіту в Ін-
ституті мистецтв столичного 
педуніверситету, а потім дру-
гу — у Національній музака-
демії імені Петра Чайковсь-
кого. Був лауреатом кіль-
кох відомих музичних зма-
гань, а нещодавно переміг у 
престижному міжнародному 
конкурсі American Protege й 
отримав можливість висту-
пити сольно в «Карнегі Хол-
лі». Наших співвітчизників, 
які сольно виступали на цій 
сцені, — одиниці, й усі вони 
були у статусі визнаних сві-
том оперних зірок. Від кон-
курсу American Protege, який 
дає можливість співати саме 
молодим виконавцям у «Кар-
негі Холлі», за вісім років 
його існування жоден украї-
нець донині не перемагав. 
 Знакове лауреатство 
Дмитра Воронова — це знач-
ною мірою заслуга продюсер-
ки Ірини Самсоненко. Вона 
допомогла співакові органі-
зувати участь у змаганні за 

право виступу на омріяній 
сцені — від оформлення ве-
ликої кількості документів, 
матеріальної підтримки і до 
узгодження конкурсного ре-
пертуару. 
 Ірина з Дмитром познайо-
милася на II Міжнародно-
му конкурсі професійних во-
калістів Пам’яті Мусліма Ма-
гомаєва у 2019-му. Продюсер-
ка була запрошена тоді саме з 
метою знайти вокальний діа-
мант, який буде прославля-
ти Україну у світі. Виступ на 
сцені «Карнегі Холлу» був 
оголошеним спеціальним 
призом від Ірини Самсоненко 
на Конкурсі професійних во-
калістів Пам’яті Мусліма Ма-
гомаєва, за який змагалися 
15 співаків із різних країн. 
 Нагадаємо, «Конкурс 
пам’яті Магомаєва» вже двічі 
відбувся в курортному Трус-
кавці. Півтора десятка кон-
курсантів відбирають з-по-
між кількох сотень претен-
дентів за допомогою сліпого 
прослуховування, в онлайн-
режимі. Відшуковують уні-
версальних артистів — та-
ких, що однаково професійно 
виконують оперні й естрадні 
твори. Таким універсалом, 
яких дуже мало, був Муслім 
Магомаєв, на честь якого і 
названо конкурс. Організа-

торами є Азербайджанський 
культурний центр імені Мус-
ліма Магомаєва — Гурбан Аб-
басов та Наталія Кудряшова, 
а також Трускавецька місь-
ка рада в особі міського голо-
ви Андрія Кульчинського. 
 До складу журі конкурсу 
входять завідуючий кафед-
рою оперного співу Київської 
Національної музичної ака-
демії України ім. Петра Чай-
ковського, народний артист 
України, соліст Національ-
ної опери України Олександр 
Дяченко, завідуюча кафед-
рою сольного співу Львівсь-
кої Національної музичної 
академії ім. Миколи Лисен-
ка, народна артистка Украї-
ни, солістка Львівського На-
ціонального академічного 
театру опери та балету Люд-
мила Божко. Голова журі — 
народний артист України 
Гурбан Аббасов.

 Що важливо, конкурс не 
потребує жодних матеріаль-
них вкладень від учасників: 
не потрібно платити вступ-
ний внесок, оргкомітет пок-
риває конкурсантам прожи-
вання, харчування і перебу-
вання на конкурсі, а також 
надає безкоштовно концерт-
мейстера. А лауреати отриму-
ють грошові винагороди, а та-
кож призи від партнерів.
 Остаточні рішення сто-
совно цьогорічного треть-
ого конкурсу через коро-
навірусну пандемію ух-
валюватимуть уже ближ-
че до серпня. У попередні 
роки онлайн-прослухову-
вання починалися в червні. 
Нині старт відтерміновуєть-
ся точно до третього місяця 
літа. Через епідемічну ситу-
ацію під питанням поки на-
віть місце проведення кон-
курсу. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Кияни, незважаючи на коронавірус, 
прагнуть відвідувати культурницькі 
проєкти. Бо ж жорсткий карантин поз-
бавляв людей майже впродовж трьох 
місяців споглядати прекрасне у фор-
маті особистої присутності. Тому в ос-
танні дні роботи насправді унікальної 
виставки графіки легендарного Саль-
вадора Далі (1904—1989) утворилися 
немалі черги з бажаючих на власні очі 
побачити чорно-білу творчість епатаж-
ного іспанця, на найвідомішій картині 
якого «Постійність пам’яті» циферб-
лати годинників ніби плавляться.
 Одна з перших виставок у період 
поступового виходу з карантину — це 
двотижневий безкоштовний показ гра-
вюр Сальвадора Далі «Пустотливі сни 
Пантаґрюеля» (Les songes drolatique de 
Pantagruel) приватної колекції у гале-
реї «Золотий перетин». Представлені 
роботи одного з найзнаменитіших сюр-
реалістів ХХ століття, датовані 1973 ро-
ком. Створені за мотивами «Ґарґантюа 
і Пантаґрюель» французького письмен-
ника Франсуа Рабле, який, нагадаємо, 
писав у ХVІ столітті і перші дві книж-
ки з цього циклу видав під псевдоніма-
ми, бо засобами гумору й сатири опи-
сував тогочасне суспільство, зокрема й 
утопічний монастир Телема. 
 «Пустотливі сни Пантаґрюеля» — 
графічна серія Сальвадора Далі, в якій 
елементи його робіт, написаних рані-
ше, доповнюють гравюри про людські 
вади і плотські бажання. Тому і «пус-
тотливі сни», в окремих випадках, 
можна сказати, навіть «соро міцькі», 
але ніякої вульгарності чи нарочи-
тості. Утім діяла обов’язкова познач-

ка для відвідувачів «16+». До речі, 
найперша версія гравюр цієї тематики 
була випущена видавцем роману про 
Пантаґрюеля Рішаром Бретоном ще у 
XVI столітті.
 Уперше в Україні організатори 
представили повну, не розрізнену, ко-
лекцію гравюр 1973 року найліміто-
ванішого тиражу — 50 примірників, 
підписаних і пронумерованих особисто 
Сальвадором Далі. До того, як роботи 
були оформлені в рами для виставки, 
вони зберігалися в спеціальній папці у 
вигляді середньовічної книги, яку та-
кож виставляли для огляду в залі. Пов-
ний цикл зображень «Пустотливі сни 
Пантаґрюеля» є, зокрема, у знамени-
тому музеї художника в іспанському 
Фігерасі.

 Портфоліо, що складається з 25 
літографій Les songes drolatique de 
Pantagruel, кожна з яких підписана олів-
цем, у 2008 році було продано на аукціоні 
Sotheby’s. Відтоді вартість відбитків із 
цієї серії істотно зросла в ціні. ■

«Ехо планети».
Фото з сайта md-eksperiment.org.
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ВИСОКА НОТА

Баритон лине 
Соліст Дмитро Воронов виграв виступ у США

■

Дмитро Воронов співатиме у США.
Фото Віктора КОВАЛЕВСЬКОГО надане агенцією «Дель Арте».
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АРТ-ПРОСТІР

Пустотливі сни — рукою Далі
Трохи іспанського 
Фігераса у Києві

■

Сальвадор Далі. Із серії «Пустотливі 
сни Пантаґрюеля».
Фото з сайта ua.gs-art.com.
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Виставка гравюр Сальвадора Далі 
у Києві.
Фото Валентини САМЧЕНКО.
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«Іще пів року тому існувала думка, що «Ворскла» розвалиться. 

Натомість факти демонструють інше — ми живемо, 
працюємо й продовжуємо рухатися далі».

Віктор Уляницький
тренер ФК «Ворскла» (Полтава)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не так часто комусь, окрім 
«Динамо» та «Шахтаря», в Ук-
раїні вдавалося вигравати націо-
нальний Кубок. Разом із гранда-
ми, в яких на пару 24 перемоги, 
володарями цього трофею става-
ли також «Таврія» (двічі), «Чор-
номорець» та «Ворскла». Мину-
лої середи в неймовірно драма-
тичній боротьбі з «Маріуполем» 
ворскляни вибороли собі право на 
другий кубковий фінал, і тепер 8 
липня матимуть можливість зно-
ву здивувати футбольну спільно-
ту України, повторивши клубний 
успіх 2009 року, коли у вирішаль-
ному матчі турніру полтавчанами 
був подоланий свіжоспечений во-
лодар Кубка УЄФА — донецький 
«Шахтар».
 У фіналі поточного Кубка 
«Ворскла» також не буде фаво-
ритом, адже, вибивши з розігра-
шу на стадії 1/8 фіналу «Шах-
тар», його кривдник — київське 
«Динамо» — поза очі отримало 
статус дострокового тріумфатора 
цього розіграшу. До моменту пе-
ремоги над «Маріуполем» «Вор-
скла» нічим особливо не дивува-
ла. Переживши по ходу сезону 
зміну наставника — Віталія Ко-
совського на тренерському міс-
тку замінив Юрій Максимов — 

полтавський колектив, здавало-
ся, все ще шукає свою гру. Пере-
бування ж команди на дев’ятому 
місці в турнірній таблиці УПЛ, 
здається, говорить саме за себе.
 Утім підопічні Максимова, 
схоже, ще не сказали свого ос-
таннього слова в нинішньому се-
зоні. В минулому турі ЧУ Юрій 
Максимов запам’ятався емоцій-
ним виступом під час поєдинку 
своєї команди проти «Дніпра-1». 
Наставник хоч і отримав за свої 
різкі слова вилучення, зреш тою, 
змусив головного рефері мат-
чу скасувати рішення про при-
значення пенальті у ворота вор-
склян. До того ж після гри, обу-
рюючись діями суддів, Макси-
мов заявив: «Повірте, цей урок 
я вивчу. Буду думати тепер далі. 
Мене ще будуть згадувати». 
 А рішення, прийняте настав-
ником «Ворскли» наприкін-
ці півфінальної баталії в Маріу-
полі, заслуговує на те, аби про 
нього говорили як про щось особ-
ливе й унікальне. І дарма, що че-
рез вилучення в матчі чемпіона-
ту за кубковим півфіналом він 
спостерігав із трибун. Відчуваю-
чи, що справа у матчі йде до серії 
післяматчевих пенальті, напри-
кінці другого екстратайму Юрій 
Максимов змінив воротаря своєї 
команди й випустив на поле 16-

річного Павла Ісенка, який до 
того не провів за першу коман-
ду жодного матчу. Як результат, 
у своєму дебютному матчі на до-
рослому рівні юний страж воріт 
«Ворскли» парирував три з п’яти 
ударів приазовців із «позначки» 
й вивів полтавський клуб до фі-
налу Кубка. За це клубна прес-
служба «Ворскли» вже охрести-
ла Ісенка «суперменом».

 «Такі матчі здоров’я тренерам 
не додають. Стільки пережити... 
Я досі не відійшов. Багато емоцій. 
Ми вірили, що можемо пройти до 
фіналу й зробили це», — сказав 
після гри помічник Максимова 
Віктор Уляницький.
 Згадуючи ж про суддів, на 
яких нещодавно так гнівався 
очільник «Ворскли», то півфі-
нал у Маріуполі, як і перший 

матч 1/2 фіналу КУ тижневої 
давнини за участі «Минаю» та 
«Динамо», обслуговувала брига-
да арбітрів на чолі з Катериною 
Монзуль. З огляду на те, що пра-
цювати в союзі з системою «відео-
асистента рефері» в Україні на-
разі може лише невелика кіль-
кість арбітрів (ліцензії ВАР є у 
п’яти рефері), в УАФ для обох 
кубкових півфіналів виріши-
ли, схоже, застосувати уніфіко-
ваний суддівський підхід. Що ж 
до фіналу, то на тлі коронавірус-
ного спалаху, котрий ніяк не 
вщухає на Львівщині, УАФ, не 
виключено, доведеться підшу-
ковувати заміну «Арені Львів» 
у якості головної арени Кубка-
2019/2020. Хоча, ймовірно, до 
8 липня епідемічна ситуація з 
коронавірусною інфекцією пок-
ращиться, й «Динамо» та «Вор-
скла» таки зіграють у Львові. 
Утім поки що у великий фут-
бол грати в місті не дозволяють. 
Приміром, локальне дербі між 
«Карпатами» та «Львовом» у 
найближ чому турі УПЛ плану-
ють провести у Луцьку. ■

КУБОК

Пам’ятний момент для «супермена»
Удруге в історії полтавська «Ворскла» гратиме у фіналі національного кубкового розіграшу

■

Доля переможця другого півфіналу за участі «Маріуполя» та «Ворскли» 
визначилася у футбольній лотереї.
Фото з сайта fcmariupol.com.
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ТАБЛО

 Кубок України. Другий півфі-
нал. «Маріуполь» — «Ворскла» — 
1:1 (по пен. — 2:3; Горбунов, 37 — 
Кане, 80 (пен.)).

■

Григорій ХАТА

 Якби в першій лізі не домовилися про 
рестарт чемпіонату, вітчизняний уболі-
вальник точно б залишився без ней-
мовірно вишуканої футбольної страви. 
Утім сезон, який під час затяжного коро-
навірусного карантину президент ПФЛ 
Сергій Макаров називав фантастичним і 
закликав до його збереження, таки дог-
рають, хоча в успішності його рестарту 
до останнього були сумніви. Зрештою, 
уникнути збоїв у процесі запуску зма-
гань, пауза в яких тривала більше шес-
ти місяців, повністю не вдалося. Напере-
додні рестарту ПФЛ повідомила, що ви-
мушена перенести одразу три матчі 20-
го туру. І все — через коронавірус, про 
проблеми з яким повідомили «Балка-
ни», «Волинь» та «Рух».
 І якщо у «балканців» з Одещини та 
лучан виникли більшою мірою органі-
заційні труднощі, пов’язані з тестуван-
ням футболістів на коронавірус, і їхні 
матчі змістилися в часі лише на один 
день, то «рухівці» мають розв’язувати 
задачу значно вищої складності. Через 
позитивні коронавірусні тести у кількох 
футболістів та одного працівника клубу 
львівська команда пішла на ізоляцію. 
Відтак принциповий з точки зору бо-
ротьби за підвищення в класі поєдинок 
20-го туру «Рух» — «Агробізнес» пере-
несли з 24 червня на 7 липня. Не виклю-
чено, що пропустить головний фаво-
рит турніру й наступний тур. І зовсім 
не факт, що, вибившись із графіка, на-
віть із потужним тренером-консультан-

том Мироном Маркевичем, надолужити 
згаяне «Руху» буде просто.
 А дивлячись на результати першо-
го після рестарту туру, можна сказати, 
що прохідних матчів у другій частині 
чемпіонату взагалі не буде. При цьому 

на розподіл путівок до еліти принци-
пове значення матиме практично ко-
жен матч, а не тільки очні зустрічі семи 
претендентів на підвищення у класі. Як 
видно, втрачати очки представники лі-
дируючої групи будуть не тільки в поє-

динках зі своїми сусідами по турнірній 
таблиці.
 Приміром, півфіналіст Кубка Ук-
раїни — «Минай», який першу части-
ну чемпіонату завершив на третій по-
зиції, несподівано програв кременчу-
цькому «Кременю», котрий зосередже-
ний на боротьбі за виживання в Д-1. Так 
само не дорахувалися важливих очок і в 
«Оболоні-Броварі», хоча, здавалося, їх-
ній опонент — «Авангард» — виглядає 
значно менш мотивованим, ніж столич-
ні «пивовари», котрі чи не найактивніше 
виступали за рестарт змагань. Утім, як і 
наголошував очільник ПФЛ, нинішній 
сезон у першій лізі фантастичний. Тож у 
другій частині чемпіонату на вболіваль-
ників чекає яскраве й захопливе видови-
ще, в якому, можна припустити, вигляд 
трійки лідерів змінюватиметься, як кар-
тинка в калейдоскопі. ■

ПЕРША ЛІГА

Картинка з калейдоскопа
Довгоочікуваний рестарт у другому за силою футбольному дивізіоні країни 
ознаменувався несподіваною поразкою півфіналіста національного Кубка

■

Після поразки «Кременю» ужгородський «Минай» випав із призової трійки, 
команди якої за підсумками першості розраховують отримати перепустки до еліти.
Фото з сайта fckremen.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Перша ліга. 20-й тур. «Миколаїв» — 
«Прикарпаття» — 5:1, «Інгулець» — «Гірник-
Спорт» — 2:1. «Кремінь» — Минай» — 1:0, 
«Оболонь-Бровар» — «Авангард» — 1:1, «Ме-
таліст-1925» — «Металург» — 2:0.

Турнірна таблиця:
  I В Н П    М О
1. «Інгулець» 20 12 4 4 33-15 40
2. «Рух» 19 12 3 4 30-13 39
3. «Металіст-1925» 20 11 5 4 29-19 38
4. «Оболонь-Бровар» 20 11 5 4 29-22 38
5. «Волинь» 19 11 5 3 37-24 38
6. «Минай» 20 11 4 5 33-22 37
7. «Агробізнес» 19 12 1 6 33-19 37
8. «Авангард» 20 10 4 6 26-21 34
9. «Гірник-Спорт» 20 8 3 9 25-30 27
10. «Чорноморець» 19 6 4 9 21-28 22
11. «Миколаїв» 20 5 6 9 29-32 21
12. «Прикарпаття» 20 6 2 12 29-35 20
13. «Кремінь» 20 5 4 11 28-39 19
14. «Балкани» 19 3 5 11 14-30 14
15. «Металург» (З) 20 3 2 15 16-36 11
16. «Черкащина» 19 1 3 15 16-43 6
 Бомбардири: Сітчінава («Інгулець») — 14, 
Кожанов («Волинь»), Нурієв («Минай») — 12.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Я тещу вожу на дачу із задо-
воленням. Вона мені гроші за бензин 
повертає.
 — І довго це «із задоволенням» 
триватиме?
 — Поки вона буде вірити, що 
мої «Жигулі» жеруть 50 літрів на 
100 км.

* * *
 У pестоpанi відвідувач звер-
тається до офіціанта:
 — Скажіть, чому порцію, яку я 
отримав сьогодні, вдвiчi менша за 

вчорашню, а ціна та сама?
 — А ви вчоpа сидiли бiля вiк-
на?
 — Так.
 — Хто сидить біля вікна, ми 
спеціально даємо велику порцію з 
метою pеклами.

* * *
 — Любий, я знайшла твою за-
начку, і звідки такі гроші?
 — Я збирав тобі на подарунок.
 — І що можна купити на ці жа-
люгідні копійки?

«Тато Карло» з рятувальної служби
У його руках «оживають» пеньки й колоди

По горизонталі:
 4. Спосіб просування товару 
на ринку. 7. Латиноамериканська 
країна. 8. Засіб просування шкіль-
ної науки в часи Тараса Шевченка. 
10. «... за ..., зуб за зуб» — біблій-
на мудрість. 12. Порушення мораль-
них чи релігійних норм. 14. Польська 
королева, дружина Сиґізмунда I Ста-
рого. 16. Інша назва Консервативної 
партії Великої Британії. 17. Українсь-
ка страва — начинка з рисом, обгор-
нута капустяним листочком. 18. Тор-
гова точка на вулиці під навісом. 20. 
Плодове дерево. 22. Шкідлива ре-
човина, краплі якої достатньо, щоб 
убити коня. 23. Обличчя. 24. Граль-
на карта. 26. Вартість товару. 29. Ан-
глійська міра довжини. 30. Ритмічне 
серцебиття, яке відчувається на руці 
чи шиї. 31. Ім’я героїні відомої п’єси 
Івана Котляревського. 32. Конфлік-
тна людина, яка провокує бійку.
По вертикалі:
 1. Істота, що може жити у воді 
та на землі. 2. Популярна сервіс-
на служба таксі. 3. Напій, у якому 
криється істина. 4. Категорія держ-
службовця. 5. Французькі хіміки, 
відкривачі явища радіоактивності. 
6. Журналіст і телеведучий, колиш-
ній головний редактор часопису «Ук-
раїнський тиждень». 9. Головний 
герой роману Олександра Бєляєва 
«Людина-амфібія». 11. Невеличкий 

світильник, що складається з ґноту 
та посуду, в який наливають олію, лій 
чи гас. 13. «Вони, ті крила, не з пуху-
пір’я, а з правди, чесноти і довір’я. У 
кого — з вірності у коханні. У кого 
— з вічного поривання. У кого — з 
щирості до .... У кого — з щедрості 
на турботи» (Ліна Костенко) 15. Фі-
гурна пляшечка для парфумів. 19. 
Тумба для виступу лектора. 21. Не-
велике за розмірами приміщен-
ня перед головним або танцюваль-
ним залом у палаці чи заможному 
особняку. 25. Популярна британсь-
ка співачка, володарка п’ятнадцяти 
премій Греммі. 27. Біблійний пророк, 
якого переспівував Тарас Шевченко. 
28. Ім’я відомої російської поетеси, 
уродженої Горенко. 29. Один із видів 
вітрильника. ■

Кросворд №53
від 19—20 червня

Дара ГАВАРРА

 Ще напередодні Елізабет Херлі пуб-
лікувала свої досить відверті, як для 
жінки 50+, фото із заміського будин-
ку, а вже в понеділок прийшла страш-
на звістка, яка не могла не засмутити її, 
адже загинув батько її єдиного сина — 
18-річного Деміана. 55-річний мільйо-
нер і філантроп Стів Бінг вистрибнув із 
27-го поверху будинку в Лос-Андже-
лесі. Подейкують, що причиною ста-
ла сильна депресія, викликана само-
ізоляцією у зв’язку з пандемією. Стів 
не зумів побороти пригнічений стан, 
викликаний відсутністю спілкування 
з друзями та близькими, тож знайшов 
вихід із цієї складної ситуації і, як ба-
чимо, не найкращий.
 Елізабет Херлі почала зустрічати-
ся з Бінгом, коли вирішила заверши-
ти 13-річні стосунки, що зайшли в глу-
хий кут, із красунчиком Х’ю Грантом, 
тим паче що Х’ю зраджував їй налі-

во й направо, та 
ще й примуд-
рився потрапи-
ти в сексуальний 
скандал. Та, як кажуть, клин кли-
ном вибивають, тож вона й закрутила 
роман із заможним чоловіком — Сті-
вом Бінгом. Але краса ще не гарантія 
щастя, тож після 18 місяців і ці сто-
сунки завершилися крахом, правда, 
актриса отримала чудовий бонус — 
сина Деміана, адже давно мріяла 
про дитину. Стів спочатку не виз-
навав свого батьківства, але піс-
ля тестів ДНК прийняв цю звіс-
тку і підтримував матеріально 
сина. Можливо, зв’язок бать-
ка й сина не був надто силь-
ним, проте звістка про заги-
бель Стіва шокувала Деміа-
на, який подякував в «Інс-
таграмі» всім, хто в такий 
важкий час для нього під-
тримав їх із мамою. ■

з 29 червня до 5 липня

 Овен (21.03—20.04). Занепокоєння 
може викликати загострення хронiчної хворо-
би. Не зловживайте тютюном і спиртним. Зай-
мiться спортивними вправами.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Якщо у вас над-
мірна вага, можете сісти на дієту. Надайте пе-
ревагу здоровій їжі. Якщо підійдете до справи 
серйозно, результат не примусить себе чекати.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. 

 Близнюки (22.05—21.06). Будьте обережні 
з електричними приладами та гострими інструмен-
тами — є ризик виробничих травм. Для стабіліза-
ції нервової системи можна зайнятися йогою.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

Рак (22.06—23.07). Приділіть більше ува-
ги фізичним вправам, бiльше бувайте на при-
родi. Якщо вiдчуєте проблеми зi здоров’ям, не-
гайно звернiться до лiкаря.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Лев (24.07—23.08). Найбільшого ус-
піху ви досягнете у своїй професійній діяль-
ності. Головний рецепт — бути гнучким. Ідіть 
на поступки, інакше, ви відштовхнете справж-
нiх друзiв.
 Дні: спр. — 5; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Можливо, хтось із 
колишніх друзів спробує відновити з вами сто-
сунки. Але все це буде не щиро, у вас виник-
нуть розбіжності й навiть серйознi конфлiкти.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Терези (24.09—23.10). У цей період не 
турбуйтеся і живіть сьогоденням. Причиною 
поганого настрою будуть ревнощі. Тримайте 
себе в руках і ставтеся до всього з гумором.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Скорпіон (24.10—22.11). Сприймайте 
життя таким, яким воно є. Конфлікт у стосун-
ках iз коханою людиною може виникнути че-
рез гроші.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви досягнете 
успіху в професійному плані. Виявиться, що ви 
користуєтеся повагою і визнанням серед колег 
і керівництва.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Козеріг (22.12—20.01). До ваших ідей 
i пропозицій начальство поставиться з вели-
кою увагою. Головне — терпіння. Попереду 
велика романтична пригода, яка принесе тіль-
ки радість.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). У вас дуже хорошi 
професійні перспективи. Дивiться на речі реаліс-
тично, не намагайтеся досягти всього й відразу.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Риби (20.02—20.03). Слідкуйте за діє-
тою, обмежте вживання тютюну і кави. Від 
підвищеної нервозності допоможе сильне фі-
зичне навантаження — рекомендуємо відві-
дувати фітнес-центри.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

ЗІРКОВА ДРАМА

Вбиває не лише 
коронавірус
Колишній коханець Елізабет Херлі пішов 
із життя

■

Елізабет Херлі.❙

27—28 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер південно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +29...+31. Пiсля-
завтра вночi +17...+19, удень +29...+31.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вінниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi 20...+22, удень +31...+33.

25 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +15...+17, удень +26...+28. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +25...+27.
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