Рекорди та
ювілеї

Народ-господар щедро
платить своїм «слугам»

Два отруйні плющі
злилися в обіймах

З державних коштів витрачено
понад 3,3 мільйона гривень на
матеріальну допомогу депутатам

У Білорусі тривають
післявиборчі
зачистки, в Росії
— передвиборчі

Дві українські тенісистки
зіграють у третьому колі
Відкритого чемпіонату
Франції-2021

» стор.3

» стор. 5

» стор. 15

l

П’ятниця—субота, 4—5 червня 2021 року

№55 (5787)

Кому ковід
пішов на користь
Коронакриза змінила все на українському
банківському ринку
і не змінила нічого —
такий неочікуваний
висновок
за підсумками
2020 року зробило
в аналітичному
огляді
профільне
видання
FinancialClub

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,344 грн
1 € = 33,334 грн
1 рос. руб. = 0,372 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

А-кліматизація
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Люди зрілі і міленіали!
Старші і молодші покоління!
Ми уже, здається, подолали
Це страшне глобальне потепління!
Якось непомітно, мов знічев’я,
Зміна кліматична ця прийшла:
На календарі — четверте червня,
І чотири градуси тепла!
Хоч воно буває часом трудно
Розумово вищим буть від курки,
Попросімо в шведки Ґрети Тунберг,
Хай пришле нам светри й теплі куртки!

» стор.
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❙ Локдауни дали можливість банкірам зібратися з думками.
❙ Фото з сайту open4business.com.ua.

Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя

стор. 7

2

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021

ІнФорУМ

«Протягом трьох-п’яти років 100% наданих громадянам і бізнесу державою
послуг перейдуть в онлайн-формат».

■ КОРДОН

На початку літнього сезону
на два тижні закриють
КПВВ «Чаплинка»
Ірина КИРПА
Херсонська область
У понеділок, 7 червня 2021 року, прикордонники тимчасово заблокують в’їзд на
територію анексованого півострова Крим у
Чаплинському районі Херсонської області.
Заходи обмежувального характеру вирішили ввести у зв’язку з сезонними ремонтними
роботами, які проводять iз метою благоустрою території та інфраструктури прикордонної зони на півдні України.
У найближчі 14 днів значно зросте навантаження на контрольно-пропускні пункти
в’їзду-виїзду «Чонгар» та «Каланчак», які
працюватимуть без змін у своїх штатних режимах.
Передбачається, що з початком сезону
відпусток пасажиропотік у бік півострова
Крим зросте у кілька разів, причому найактивнiше туристи перетинають адміністративний кордон через КПВВ «Чонгар». За
даними Держприкордонслужби, цей пункт
здатний пропускати до 4 тисяч пішоходів та
близько 800 транспортних засобів, тому ніяких черг бути не повинно.
Як розповів начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов, під час
коронавірусного карантину прикордонники проводили температурний скринінг усіх
громадян, що прямують на материкову частину України, опитували мандрівників про
стан їхнього здоров’я. Попри складну епідеміологічну ситуацію, вдалося повністю
модернізувати інфраструктуру КПВВ «Каланчак», створивши на території місцевої
сервісної зони сучасний Центр надання адміністративних послуг. Після реконструкції тут створено все необхідне для комфортного перетину громадянами адмінкордону: є
туалети, обігрівачі, а також усі належні умови для несення служби, теплі робочі місця та
комфортна обстановка. Якщо раніше людей
реєстрували на відкритій місцевості, на майданчику, який продувався всіма степовими
вітрами, то зараз — у теплому відремонтованому приміщенні.
Нагадаємо, роботи з благоустрою контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду на територію півострова Крим через адміністративний кордон у Херсонській області завершили на початку 2020 року, під їх реалізацію з бюджету України виділили понад
100 мільйонів гривень.
За словами ексголови Херсонської ОДА
Юрія Гусєва, пункти пропуску «Чонгар» та
«Каланчак» облаштовані як тимчасові споруди. Адже тимчасово окупований Крим
обов’язково повернеться до складу України.
Згідно з соціологічним дослідженням,
кримчани найчастіше перетинають адміністративний кордон iз метою відвідування родичів, а також оформлення документів (реєстрація шлюбу, отримання свідоцтва про народження, різні нотаріальні послуги).
Досить велика кількість жителів Криму
відвідують південь України з метою отримання якісної медичної допомоги, закупівлі медикаментів i недорогих продуктів харчування. ■

міністр цифрової трансформації

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

У Крим
не по сіль

Михайло Федоров

Уперше за тривалий період упродовж доби 2 червня та станом на 7-му
годину ранку 3 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Але протягом травня на російськоукраїнській війні загинуло шестеро наших бійців — три солдати, два сержанти, один офіцер: Дмитро Товчигречка,
Сергій Коробцов, Юрій Опришко, Віктор Городніченко, Павло Колесник,
Максим Польовий. Найстаршому було
42, а наймолодшому — 22 роки.
Чималу ціну заплатили й окупанти: у травні члени НЗФ «ЛДНР» втратили 43 людини вбитими (з них небойові — 42, бойовий — один) і 58 пораненими (всі небойові), також вони
втратили один безпілотний літальний
апарат — про це повідомив офіцер ЗСУ
Сергій Нещадим.
За даними розвідки, росіяни продовжують посилювати бойові можливості терористів. У Міноборони повідомляють, що в травні на окуповану
частину Донбасу через російський кордон завезли нові партії артилерійського та стрілецького озброєння, а також
боєприпаси російського виробництва.
Крім того, розвідка інформує, що військові інструктори ЗС РФ в ОРДЛО
проводили підготовку найманців для
комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських і саперних підрозділів.
Також, за інформацією з Міноборони, бойовики мінують території біля
лінії зіткнення. При цьому окупанти
використовують міни російського виробництва, заборонені міжнародними
конвенціями, що створює небезпеку
для мирних жителів.

Радіоелектронні бої
Окупанти регулярно глушать безпілотники ОБСЄ
на сході України
Російсько-окупаційні війська перешкоджають польотам БПЛА СММ
ОБСЄ поблизу лінії розмежування: за
минулий тиждень із 54 польотів, здійснених БПЛА Місії, 27 зазнали перешкод ворожих РЕБ.
Крім того, з 30 травня о 13:11 у населеному пункті Веселогорівка Луганської області в результаті перешкод РЕП, спричинених застосуванням
окупантами станцій радіоелектронної
боротьби російського виробництва,
було втрачено БПЛА СММ ОБСЄ малого радіуса дії.
З огляду на збільшення кількості
випадків перешкоджання діяльності
Місії, зокрема радіоелектронного
впливу на літальні апарати Місії (придушення або перехоплення сигналу управління БПЛА) з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, Українською стороною було проведено низку відповідних заходів iз розслідування подібних
фактів і виявлення місць розташування джерел радіоелектронного впливу
окупантів. В результаті розслідування
вказаних інцидентів тільки в період з
27.05 по 30.05.2021 року виявлено 14
фактів створення загороджувальних
перешкод (глушіння сигналу управління і телеметрії БПЛА) за допомогою засобів радіоелектронного придушення, що розташовані на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та

Луганській областях. При цьому радіус
дії комплексів РЕП, що є в розпорядженні ЗФ РФ, становить до 90 км.
Як зазначається, всього, відповідно до звітів СММ ОБСЄ протягом квітня 2021 року, Місією зафіксовано 396
випадків глушіння польотів БПЛА
СММ, у тому числі над непідконтрольною територією — близько 300.
Також із середини березня поточного року окупанти активно здійснюють
глушіння польотів БПЛА над підконтрольною уряду України територією.
На даний час зафіксовано понад 100
таких випадків.
Метою дій збройних формувань РФ
із перешкоджання польотам БПЛА
СММ ОБСЄ саме над підконтрольною
уряду України територією є дискредитація Збройних сил України. Про
це свідчить той факт, що значна частина випадків глушіння припадає на
район Бахмут — Костянтинівка —
Степанівка, а об’єктом впливу засобів
РЕП є БПЛА дальнього радіуса дії S100, злітний майданчик якого розташований у цьому районі.
Зауважимо, що саме БПЛА S-100 є
чи не єдиним засобом спостереження
за неконтрольованою ділянкою кордону України з РФ, у зв’язку з чим Українська сторона вкрай зацікавлена в
безперешкодному здійсненні польотів
БПЛА цього типу. ■

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Наталя НАПАДОВСЬКА
Закон передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи
досудового розслідування, яка дозволить створювати, збирати, зберігати,
шукати, обробляти та передавати матеріали та інформацію щодо кримінальних справ. Цією системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального
провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Поданий президентом Зеленським
закон робить кримінальний процес
значно ефективнішим (і для обвинувачення, і для захисту) та знищує ціле
поле для зловживань (наприклад, матеріали справи «випадково» не згорять
і не потонуть).
Документи, підписані та/або погоджені у цій системі з використанням
кваліфікованого електронного підпису,
а також їх примірники в електронній та
паперовій формі вважаються оригіналами документів. Щоб ознайомитись із
матеріалами у системі, до них або до їх
електронних копій просто надаватимуть
доступ. У тестовому режимі систему вже
використовують Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, але для її повноцінного
запуску і «масштабування на інші органи» потрібно було прийняти закон.
Закон передбачає мінімізацію, а згодом і повну відмову від паперового провадження на стадіях досудового розслідування і розгляду справи в суді. У травні 2021 року Володимир Зеленський оз-

Усi у смартфон
Верховна Рада ухвалила у другому читанні
законопроєкт про впровадження інформаційнотелекомунікаційної системи досудового розслідування

❙ Усе життя — в телефоні.
❙ Фото з сайту taslife.com.ua.
вучив дату, коли держоргани України
увійдуть у режим paperless — 24 серпня. Міністр цифрової трансформації
Михайло Федоров обіцяв у 2019-му, що
«протягом трьох-п’яти років 100% наданих громадянам і бізнесу державою

послуг перейдуть в онлайн-формат».
Закон ухвалено, але буде потрібно
ввести його в дію і в який термін це буде
зроблено — питання. Пам’ятаємо, для
шахраїв знайдеться всюди шпаринка, але
цей крок — у правильному напрямку. ■

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

100 млн

доларів

715 тис.

українців

76,5 тис.

іноземних

13,54 тис.

гривень

126

підлітків

на кредити малоцьогоріч уже
— середня номінальвчинили самостудентів
му бізнесу надасть Україні Світовий банк, за- відпочило у Єгипті, згідно з даними мініс- навчаються в українських вишах, ідеться у на заробітна плата штатного працівника підприємств, губства цьогоріч в Україні, повіустанов та організацій в Україні, констатували у прес- домила український омбудсман
повідомленні пресслужби Міносвіти.
явив регіональний директор Світового банку по терства туризму та старожитностей АРЄ.
Східній Європі Аруп Банерджі.
службі Державної служби статистики.
Людмила Денісова.
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■ ГОДІВНИЧКА

Народ-господар щедро
платить своїм «слугам»
З державних коштів витрачено понад
3,3 мільйона гривень на матеріальну допомогу
депутатам
Катерина БАЧИНСЬКА
Майже 200 народних обранців отримали мільйони гривень матеріальної
допомоги від держави за останні півтора
року. Зокрема, нардепи просили допомогу з тимчасової непрацездатності. Це
обійшлося державі у понад 3 мільйони
гривень, підрахували у громадянській
мережі ОПОРА. Найбільшу суму отримала депутатка від «Опозиційної платформи — За життя» Наталія Приходько — близько 170 тисяч гривень. На
другому місці — представниця групи
«За майбутнє» Анна Скороход. Їй нара-

хували 135 тисяч гривень. Третє місце
посідає її колега Віктор Балога, якому
виділили понад 125 тисяч. Дещо менше
— 122 тис. — отримала і нардепка від
«Слуги народу» Любов Шпак.
В ОПОРІ також порахували, на кого
з нардепів пішло найбільше бюджетних
коштів. Це, зокрема, зарплата, проживання, поїздки, відпустки тощо. Тут
першість — у «слуг». Понад 2 мільйони гривень витратили на депутатів Івана Калаура та Анатолія Драбовського.
Майже 2 мільйони виділили для Романа Лозинського з «Голосу». Потрапили у п’ятірку так званих лідерів ще два

■ ФОРУМИ

■ ДО РЕЧІ

Жінка може все!
У Києві пройде Міжнародний форум
Business Woman 2021
Інна СТЕПАНЧУК
У п’ятницю в столиці, в приміщенні Торговопромислової палати, відкриється Міжнародний форум Business Woman 2021.
Це вже п’ятий такий захід, який об’єднає навколо себе успішних жінок.
Серед гостей форуму можна буде побачити третього
Президента України Віктора Ющенка, першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову, президента Тор-

представники президентської команди
— Роман Соха та Олександр Ковальчук,
на кожного з яких витратили по 1,9 млн
гривень.
А дехто з обранців за рахунок своєї
депутатської зарплатні гасив борги.
Стягнення з виконавчих служб помітили у дев’яти нардепів, більшість з яких
— «слуги народу». Найбільше боргів виявилось у «слуги» Сергія Кузьміних —
понад 100 тисяч гривень. Майже 38 тисяч — у його колеги Олега Марусяка. По
кілька тисяч гривень боргів зафіксували також у Максима Бужанського, Олега Тарасова, Дмитра Лубінця та інших.
Та були серед депутатів і благодійники. Хоча таких — лише десяток. На першому місці, за даними ОПОРИ, — лідер
«Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він здійснив 14 благодійних
внесків на суму понад 700 тисяч гривень. На другому — Валерій Дубіль із
«Батьківщини», який пожертував понад 600 тисяч. На третьому — позафракційний Вадим Новiнський, який перерахував як допомогу понад пів мільйона
гривень. До списку благодійників потрапили також Вадим Столар з ОПЗЖ,
глава фракції «Слуга народу» Давид
Арахамія, спікер Дмитро Разумков та
інші. ■

гово-промислової палати
України Геннадія Чижикова, а також народних депутатів, представників понад 15 дипломатичних установ, власниць успішного
бізнесу в різних сферах.
Цьогоріч захід проходить під девізом «Жінка
може все!». «Форум Business
Woman-2021 є тим майданчиком, на якому жінки діляться кращими практиками ведення бізнесу в світі
та вирішенням глобальних
викликів. Ми зберемо на форумі фахівців та жінок-лі-

У суботу, 5 червня, третій Президент України Віктор Ющенко презентує учасницям міжнародного закритого жіночого бізнес-клубу Business
Woman Club та іншим запрошеним гостям власну колекцію українських рушників. Це відбудеться у ще не представленому громадськості музеї, який реалізує також Віктор Андрійович. Серед запрошених гостей —
посли та консули іноземних країн в Україні, власники бізнесу та інвестори як з України, так і з-за кордону.
дерів із найрізноманітніших
сфер, щоб за допомогою колективного розуму сформувати нову парадигму розвитку суспільства та реалізації
жінок в умовах світу, що
постійно змінюється», — ділиться організаторка заходу
Ганна Крисюк.
Форум Business Woman
2021
проходитиме
як
офлайн, так і онлайн, тож
загалом у ньому візьмуть
участь більше двох тисяч жінок, повідомляють організатори, 300 осіб — це безпосередньо офлайн-учасниці. За-

галом це будуть представниці 47 країн світу: Аргентини,
Бельгії, Великої Британії,
Канади, Куби, Молдови, Туреччини, Хорватії, Чехії,
Чорногорії та інших.
Під час форуму найуспішніші
жінки
2020
року, за версією журналу
BusinessWoman, отримають
нагороди. Нагородження
лауреаток премії відбуватиметься в номінаціях: «Бізнес
та економіка», «Політика та
дипломатія», «Екологія»,
«Глобальні виклики» та «Інформаційний простір». ■

■ АВТОШЛЯХИ

Щоб не гецали
Розпочато ремонт дороги, яка не
бачила його 40 років
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині розпочалися ремонтні роботи від
закінчення обходу міста
Шпола і до села Княжа через село Лозуватка. Останній раз цю ділянку автодороги державного значення
капітально ремонтували
близько 40 років тому.
«Під час ремонту буде
влаштовано новий конструктив дорожнього «одягу», який складатиметься
з трьох шарів, — основи зі
щебенево-піщаної суміші,
обробленої цементом, ви-

рівнюючого шару великозернистого асфальтобетону та фінішного верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону.
Також мостовики підрядної організації відновлять
міст через річку Княжа в
селі Княжа», — розповідають в обласній Службі автодоріг.
І додають, що також у
рамках поточного середнього ремонту цієї ділянки автодороги укріплять
узбіччя, зроблять водовідведення та з’їзди з дороги, чотири зупинки громадського транспорту, чо-

❙ Триває ремонт дороги поблизу Шполи.
❙ Фото надане Службою автомобільних доріг у Черкаській області.
тири пішохідні переходи з
автономним освітленням,
бар’єрне огородження, дорожню розмітку та нові дорожні знаки.
Водночас на цьому шляху, 200 кілометрів якого
проходять через усю Чер-

кащину зі сходу на захід — від Золотоноші, через Черкаси, Смілу, Шполу, Звенигородку, Тальне
та Умань, ведуть ремонтні
роботи на 12 ділянках, загальною протяжністю 115
кілометрів. ■
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■ ПЕРЕГОНИ

Юристка проти
трьох фізиків
Донька колишнього лідера
Партії регіонів стала
першою жінкою, яка
очолила один із найстаріших
університетів країни
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
На виборах ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна перемогла
декан юридичного факультету Тетяна Кагановська. Таким чином уперше за більш ніж 200-літню
історію цього навчального закладу ним керуватиме жінка. Новина цікава і тим, що ім’я переможця до завершення підрахунку голосів залишалося невідомим. Таким чином у «Каразінському»
завершилася тривала епоха незмінного ректора
Віля Бакірова, який обіймав цю посаду з 1998
року. Свої повноваження він добровільно склав
узимку, хоча за контрактом міг очолювати ВНЗ
ще кілька місяців.
У змаганні за ректорське крісло Тетяні Кагановській склали конкуренцію декани фізичного,
радіофізичного і фізико-технічого факультетів,
відповідно, Руслан Вовк, Сергій Шульга та Ігор
Гірка. З останнім вона вийшла до другого туру голосування й отримала на 226 голосів більше.
Усі четверо кандидатів у ході передвиборчої
кампанії запевняли, що між ними немає нечесної боротьби і брудних ігор. Але самі вибори привернули чималу увагу громадськості, поділивши
наукову і міську спільноту на два табори. За Ігоря
Гірку, наприклад, ратували кілька відомих бізнесменів, письменник Сергій Жадан і патріотично-демократична спільнота Харкова, яка терпіти не може номенклатуру як таку. Його підтримали також два декани-фізики, що вибули з перегонів.
У відповідь Тетяна Кагановська звинуватила своїх опонентів у застосуванні «не джентльменських правил». Але при цьому її саму, за
словами конкурентів, негласно «просував» на
гору пан Бакіров. До речі, саме в роки його правління в університеті відкрили юридичний факультет, який очолила на той час 30-річна донька Євгена Кушнарьова (відомого політика, одного з лідерів Партії регіонів, який загинув за
нез’ясованих обставин на полюванні у 2007-му).
Тут працювала викладачем Ірина Венедиктова
до обрання генеральним прокурором. «Безумовно ми дружимо, спілкуємося і підтримуємо стосунки, — прокоментувала свої теперішні контакти з чиновницею у ході виборів пані Кагановська. — Графік у неї напружений, зайвий
раз не поговориш, навіть по телефону. Для мене
важливо, що наші випускники і колеги знаходять достойні місця для реалізації своїх умінь i
знань».
Новообрана ректорка визначила три напрями діяльності, яким приділятиме найбільшу
увагу на високій посаді. Для початку вона планує нормативно врегулювати питання фінансової автономії для того, аби університет зміг самостійно розпоряджатися коштами. Далі прагнутиме зацікавити приватний бізнес науковим
потенціалом ВНЗ для того, щоб підприємці замовляли технічні і конструкторські розробки саме
каразінським ученим. «Ми також розраховуємо
на підтримку народних депутатів у пошуку фінансування для будівництва спорткомплексу і
університетської клініки, — додала вона. — Це
наша головна мрія».
Сьогодні Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, за версією міжнародного рейтингу QS World University Rankings2020, входить у ТОП-500 кращих університетів
світу, займаючи 491-шу сходинку. Це найвищий
показник серед усіх ВНЗ України. ■
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в Україні працюють позайняв Київ у топ-100
не підтримують жоду Києві ще залишились недекостраждає від
над термін, такі результати звіту Рахункової кращих міст світу, за міжнародним рейтин- них варіантів амністії за злочини на сході мунізованими, відповідний список склали в ожиріння, констатували в МОЗ.
гом Resonance.
України, свідчить опитування дослідниць- Українському інституті національної пам’яті.
палати.
кої агенції Info Sapiens.
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ЕКОНОМІКА
■ ФІНАНСИ

Наталя НАПАДОВСЬКА

Карантинні обмеження сприяли буму
цифровізації банкінгу, але банківська система майже не постраждала від
падіння ВВП: великих банкрутств не
було, а депозитні та кредитні ставки
знизилися. У 2021 році банкіри очікують
відновлення кредитування бізнесу, який
успішно пережив пандемію.
Коронакриза визначила вектор розвитку
банківської системи в 2020 році: скоригувала тенденції, але не зупинила зростання фінансового ринку.

Кому ковід пішов на користь

Чисті активи банків упродовж року
збільшилися на 22%, або на 329,5 млрд грн.
Частково це зростання можна пояснити
переоцінкою валютного портфеля банків
(+19%) через ідентичні темпи девальвації гривні. Але гривневі активи банківської системи зросли ще більше — на 23,6%,
або на 236,3 млрд грн.
Цей бум відбувся не за рахунок кредитування. В умовах кризи банки кредитували
найбільш надійних клієнтів, відмовляючи в коштах іншим. Фінансовим установам
довелося ранжувати клієнтів за втратами
від карантину — від низького до критичного (до останнього потрапили,наприклад,
ТРЦ та готелі). Також серед галузей, які
найбільше постраждали від карантину та
локдауну — авіаційний бізнес та оренда
офісних приміщень. Найменший ризик —
у підприємств сільського господарства та
виробників продуктів харчування.
Лідером за приростом кредитного портфеля юридичних осіб став Альфа-Банк (+10,1 млрд грн). До п’ятірки
найдинамічніших увійшли Укргазбанк (+8,1 млрд грн), Креді Агріколь
Банк (+4,7 млрд грн), банк «Південний» (+4,4 млрд грн) та ПроКредит Банк
(+3,4 млрд грн). Найбільше скорочення
бізнес-портфеля показали Укрексімбанк
(-4,8 млрд грн), Ощадбанк (-3,3 млрд грн)
та Сітібанк (-3 млрд грн). Ще один нетиповий для кризи тренд — кредитні ставки
не зростали, а падали. Через здешевлення ресурсів упродовж року середня вартість нових кредитів для бізнесу скоротилася з 15,1% до 9,3%, хоча у валюті зросла з 3,7% до 4,6%. Зниженню гривневих
ставок сприяли гіперліквідність банківської системи, зниження облікової ставки
НБУ з 13,5% до 6% та активне рефінансування банків Нацбанком на строк до п’яти
років. Банки охоче позичили в НБУ додатково 54 млрд грн (зростання у вісім разів).
Із майже 62 млрд грн рефінансування два
держбанки — Укрексімбанк і Ощадбанк —
залучили в регулятора 21,5 млрд грн.
Аналогічні тренди спостерігалися в
роздрібному сегменті: ставки за кредитами фізосіб впали на 3,4 в.п. (відсоткового
пункта), а гривневе споживче кредитування зросло лише на 5,2%.

На початку пандемії парламент заборонив банкам у період коронавірусного
карантину підвищувати кредитні ставки
за чинними договорами і штрафувати фізосіб, які мали прострочення за кредитами. А Нацбанк спростив вимоги до розрахунку кредитного ризику і закликав банки
надати кредитні канікули всім позичальникам, які постраждали від карантину (як
фізичним, так і юридичним особам). Натомість банки отримали бонуси: від майже
безлімітного рефінансування до відкладення нових вимог до капіталу.
Банки використали кризовий рік для
очищення портфеля від непрацюючих
кредитів. Уся банківська система сумарно
зменшила частку проблемних кредитів із
48,4% до 41%. Найчастіше банки списували кредити з балансу за рахунок сформованих резервів, рідше — продавали кредити
чи проводили їх реструктуризацію.
«Равликові» темпи кредитування фіксувалися на тлі рекордного припливу коштів у банки — за рік їх
зобов’язання зросли на 318,8 млрд грн
(+24,6%), тоді як другий складник пасивів — капітал — лише на 10,7 млрд грн
(+5,4%). Найбільше коштів клієнтів отримали ПриватБанк (+78,1 млрд грн),
Укрексімбанк (+39,3 млрд грн), Укргазбанк (+23 млрд грн), Райффайзен
Банк Аваль (+21,5 млрд грн) та Укрсиббанк (+18 млрд грн). Найбільше втратили Ощадбанк (-14 млрд грн), Сітібанк (-2,6 млрд грн) та Сбербанк
(-1,6 млрд грн).
Отримані кошти банки спрямували в
найбільш безпечні й часто дохідні інструменти. Вкладення в облігації внутрішньої
державної позики зросли на 184,3 млрд грн
(+55%), а залишки в депозитних сертифікатах НБУ — на 11,4 млрд грн (+7,5%),
обсяг боргів уряду в портфелі банків досяг
519,5 млрд грн і вперше перевищив їхній
корпоративний кредитний портфель.
У рік коронакризи НБУ звільнив банки
від стрес-тестування, але банки пройшли
успішно тестування реальністю і відчули
на собі наслідки реального 4-відсоткового падіння економіки в 2020 році. Не було
жодного банкрутства банку через дефіцит
ліквідності чи різке погіршення якості

Тарас ЗДОРОВИЛО
Транспортні колапси в Києві
— річ буденна й до болі знайома
киянам та гостям столиці. Та це й
не дивно, адже в столиці «рівень
автомобілізації» вперше перевищив 400 авто на 1 тис. жителів (у
цілому по країні цей показник
становить 245 авто на 1 тис. українців) i при цьому за рік кількість автомобілів збільшилася на
4,1% (або майже на 50 тис.).
Олії у «вогонь» додають ще й
чисельні транзитні автівки, тож
проблема об’їзної столичної дороги зараз на часі, як ніколи: потрібно спорудити дорожнє напівкільце загальною протяжністю
близько 150 км — це допоможе
вивести транзитні потоки транспорту за межі Києва.
Аби якнайшвидше розв’язати проблему, Укравтодор вирішив співпрацювати з однією
з найбільших будівельних компаній США Bechtel Overseas
Corporation у рамках реалізації
проєкту Київської обхідної дороги, й уже підписав меморандум.
В Укравтодорі пояснили, що
вибрали саме цю компанію не
даремно, адже Bechtel Overseas
Corporation — світовий лідер

Коронакриза змінила все на українському банківському
ринку і не змінила нічого — такий неочікуваний
висновок за підсумками 2020 року зробило в
аналітичному огляді профільне видання FinancialClub
кредитів. Хоча ринок у другій половині
року покинули два невеликі гравці — банк
«Аркада» та Місто Банк, а кількість банків
скоротилася до 73. Банкрутство невеликого банку «Аркада» запам’яталося всьому
ринку: майже 11 тисяч українців інвестували 9 млрд грн в будівництво житла через підконтрольні банку фонди. Неплатоспроможність банку змусила державу пообіцяти допомогти добудувати будинки,
як і у випадку банкрутства Укрбуду.
Ситуація в більшості українських державних банків в 2020-му поліпшилася,
докапіталізації потребував лише Укрексімбанк — він втратив 5,6 млрд грн і став
найбільш збитковим. Загалом збитків
на 6,4 млрд грн зазнали вісім банків. До
трійки антирейтингу увійшли Промінвестбанк (-452 млн грн) і Правекс Банк (184 млн грн).
Більшість гравців залишалися прибутковими — 65 банків заробили 47,7 млрд грн.
ПриватБанк отримав на 7,3 млрд грн менше, ніж у 2019-му, але випередив усіх —
25,3 млрд грн. Серед банків з іноземним капіталом лідирував Райффайзен Банк Аваль
(4,1 млрд грн), а серед банків з українським
капіталом — ПУМБ (2,6 млрд грн). У цілому
прибуток системи скоротився на 29,2%.
Карантинні обмеження та цифровізація обслуговування пришвидшили закриття нерентабельних відділень. Банки за рік
скоротили мережі на 868 офісів. Найбільше
офісів закрили державні Ощадбанк (-490) і
ПриватБанк (-212). «Головний фактор у
цьому процесі — економічна доцільність.
Якщо банкам буде вигідніше продавати свої
продукти дистанційно, і це дозволяють регуляції, то фізичні точки продажів будуть
закриватись і надалі», — розповів Сергій
Наумов, голова правління «Ощадбанку».
Повноцінним відділення вважається в разі
залучення від 100 млн грн пасивів. Те, що
менше, — це не відділення, а каса і банкомат. І хоча окремі банки відкриватимуть
відділення, загальний тренд є незмінним.
У 2020 році банківських M&A (злиття і поглинання. — Авт.) було небагато.
Сергій Тігіпко не зміг купити Промінвестбанк, а ІК Dragon Capital Томаша Фіали
разом із колишнім топменеджером Альфа-Банку Іваном Світеком відмовилися

купити Ідея Банк, який почав шукати нового інвестора. Успішною виявилася спроба бізнесмена Олександра Ярославського
придбати Банк Кредит Дніпро у Віктора
Пінчука — угоду закрили влітку. Вже в
грудні Томаш Фіала і його міноритарний
партнер Іван Світек домовилися про купівлю Юнекс Банку в народного депутата Вадима Новінського. Нацбанк погодив угоду
в квітні 2021 року.
У січні 2021-го Укргазбанк нарешті
першим із держбанків розпочав залучення
інвестора. Міжнародна фінансова корпорація пообіцяла йому кредит на 30 млн євро, які протягом п’яти років зможе обміняти на 20% акцій банку. Європейський банк
реконструкції та розвитку прагне стати акціонером Ощадбанку, але для цього держбанк має нарешті приєднатися до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.
Банкіри очікують збереження в 2021-му
трендів минулого року. Заощадження населення мають зростати, поки карантинні обмеження залишатимуться суттєвими і стримуватимуть споживчі витрати українців.
«Ми націлені на кредитування реального сектору економіки, — каже Сергій
Наумов. — Водночас не все залежить від
банків. Багато залежатиме від того, як буде
розвиватись економіка, в якому стані перебуватиме бізнес та який буде загальний інвестиційний клімат у державі».
У розпал коронакризи банки відкоригували портрет ідеального клієнта, якому готові позичати. Найбільш бажані для
кредитування в 2021 році — аграрії, сектор, який стабільно розвивається, приносить дохід, інвестує у свій розвиток і потребує фінансування.
Помітні зміни очікуються і в кредитуванні населення. НБУ запроваджує з 1 липня підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів у розмірі 125%, а
з 1 січня 2022 року — 150%. І банки з обмеженим капіталом не зможуть збільшувати
портфель споживчого кредитування.
На початку року прибутковість банківської системи продовжила скорочуватися — прибуток у першому кварталі впав
на 32%, до 10,9 млрд грн. Основна причина — збиток від переоцінки та операцій
купівлі-продажу валюти та ОВДП. Серед
факторів, які негативно впливають на прибутковість, — слабка дисципліна роздрібних позичальників, яких депутати навесні 2020-го звільнили від стимулу погашати кредити вчасно. На законодавчому рівні були звільнені від штрафів усі боржники.
Тобто замість адресної підтримки постраждалих було прийнято популістське рішення, що потурає несумлінним позичальникам, які можуть платити чи не платити за
кредитом у будь-який час, незалежно від їхньої реальної можливості. У березні цьому
рішенню виповнився рік. Для скасування
обмеження потрібно або завершення карантину, або перегляд закону. ■

■ СТОЛИЦЯ

Візьмуть у «напівкільце»
Навколо Києва побудують об’їзну дорогу за
допомогою американців
iз питань інжинірингу, закупівель та будівництва: вона вже 22
роки поспіль посідає перше місце
в рейтингу Engineering News та
входить до списку 400 найбільших підрядників США.
Історія початку заснування компанії сягає далекого 1898
року й наразі Bechtel Overseas
Corporation є найбільшою будівельною компанією ц США з проєктами и 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній,
безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів. Компанія надає послуги на всіх етапах від планування та інвестицій
— до запуску та експлуатації.
Напівкільце, яке планують спорудити навколо Києва,
з’єднає ключові автомобільні до-

роги: М-07 Київ — Ковель, М-06
Київ — Чоп, М-05 Київ — Одеса та Н-01 Київ — Знам’янка.
Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь, М-03 Київ — Харків та обхід м. Бровари.
В Укравтодорі нагадали, що
з кінця минулого року вони розпочали розробку проєктної документації, включаючи землевідведення, для ділянок проходження КОД: перша ділянка — від М-07 Київ — Ковель
— Ягодин до М-06 Київ — Чоп
протяжністю 18,1 км; друга ділянка — від М-06 Київ — Чоп до
М-05 Київ — Одеса протяжністю
35,2 км; третя ділянка — від М05 Київ — Одеса до Н-01 Київ —
Знам’янка протяжністю 22,9
км; четверта ділянка — будівництво мостового переходу че-

❙ Зараз капiтально ремонтують стару кiльцеву дорогу.
❙ Фото з сайту delo.ua.
рез р. Дніпро з підходами до Н-01
Київ — Знам’янка та Гора — Рогозів протяжністю 25,7 км; п’ята
ділянка — від Гора — Рогозів до
М-03 Київ — Харків протяжністю 9,7 км. Три ділянки вже проєктуються, ще по одній ділянці
тривають тендерні процедури.
Нагадаємо, що проєкт будівництва Київської обхідної дороги є частиною ВКАД, що передбачає спорудження так званого
«напівкільця» загальною протяжністю близько 150 км. Він

допоможе вивести транзитні
потоки руху транспортних засобів за межі Києва. Проєкт заплановано реалізовувати протягом чотирьох років. Перед
тим раніше відбувся тендер на
проєктні роботи першої ділянки Київської кiльцевої дороги,
довжиною 35 км, яка з’єднає
траси М-06 Київ — Чоп та М-05
Київ — Одеса. За попередніми
розрахунками, вартість будівництва першої ділянки становитиме 12 млрд грн. ■
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■ ТАКІ СУСІДИ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Два отруйні плющі
злилися в обіймах

Ізраїлем
правитиме Герцог

У Білорусі тривають післявиборчі зачистки, в Росії — передвиборчі

У країні обрали нового президента,
а Беньямін Нетаньяху позбудеться
прем’єрської посади

Ігор ВІТОВИЧ
Олег БОРОВСЬКИЙ

Росія і Білорусь перетворюються на сестер зі зловісної казки,
оскільки спільні інтереси їхніх
правителів-диктаторів збігаються. І методи дій — також. Хоча
у «мінського Саші» патологічний
синдром втрати влади — поствиборчий, а в його московського
«братана Вови» — передвиборчий.

Білорусь: Лукашенко втрачає
нейтральність
У Білорусі 1 червня знову затримано журналістів. У Мінську арештовано Дмитра Руто, а
в Гродно — Ірину Новік. Незалежний союз білоруських журналістів повідомляє, що на сьогоднішній день під арештом перебуває 33 журналісти незалежних
ЗМІ. Затриманий міліцією журналіст порталу Tribuna.com Дмитро Руто мав у наплічнику білочервоно-білий прапор. Це кольори історичного білоруського прапора. Журналіста звинувачено в
тому, що він брав участь у пікеті.
За це йому загрожує 30 днів арешту. Редакторка порталу Hrodna.
life Ірина Новік була викликана
до відділку міліції, де її арештували. У понеділок на 30 днів арешту засуджено журналістку газети
«Народная воля» Глафіру Жук.
Її затримали в травні, коли Жук
висвітлювала процес білоруських
студентів.
Тим часом у сепаратистській
«ЛНР» привітали запрошення від
білоруської генпрокуратури приєднатися до допиту блогера Романа Протасевича, розцінивши це як
крок до «справедливого розслідування його злочинів на Донбасі».
З огляду на це експерти не виключають повну втрату нейтральності
Олександра Лукашенка в питанні визнання самопроголошених
«ЛНР» і «ДНР». Самопроголошений президент Білорусі оголосив
про своє рішення надати луганським «слідчим» доступ до Протасевича в ході наради з питань білорусько-російського співробітництва. Нагадаємо, проти Романа
Протасевича в самопроголошеній
«ЛНР» порушено кримінальну справу. Блогера підозрюють в
участі в бойових діях на Донбасі
в складі українського батальйону «Азов» (визнаний в Росії терористичною організацією). Запит
на слідчий експеримент iз Протасевичем луганські «прокурори»
направили Мінську 1 червня.
В Україні вже виступили проти будь-яких контактів Мінська з
сепаратистами Донбасу, а також
жорстко відреагували на заяву
Лукашенка — пропозицію літати
до Криму через Росію. Так, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наголосила: якщо бодай один
літак республіки виявиться на півострові, то проти Мінська будуть
введені санкції.

Росія: демонстрація сили
Російська влада посилює тиск
на опонентів перед парламентськими виборами, що відбудуться у
вересні. Так вважає один iз провідних критиків Кремля Михайло
Ходорковський. Колишній глава

❙ Російський опозиціонер Андрій Пивоваров.
компанії ЮКОС провів 10 років у
в’язниці за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Багато
хто вважає, що він зазнав переслідувань iз політичних мотивів,
оскільки фінансував опозиційні
партії. За словами Ходорковського, останні дії проти активістів
опозиції (а саме — затримання й арешти), показали, що влада стурбована падінням популярності їхньої партії «Єдина Росія».
Чотири роки тому середньорічний
рейтинг путінської «Єдиної Росії»
становив понад 50%, зараз цей показник трохи перевищує 30%.
У вівторок, 1 червня, з обшуками прийшли до опозиційного політика і колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова. Він був затриманий у справі про несплату
боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015—2017
роках, про яку навіть і не підозрював, оскільки договір укладала
фірма його родичів. Батько Дмитра Гудкова, колишній депутат
Геннадій Гудков, повідомив журналістам, що йдеться про підвал на
вулиці Солженіцина. За словами
Гудкова-старшого, фірма-орендар
давно збанкрутувала, приміщення
повернули владі Москви, а про «заборгованість» син дізнався тільки
вранці 1 червня.
Обшуки також пройшли у
батьків Гудкова і його соратників — загалом за десятьма адресами, зокрема в начальника штабу Дмитра Гудкова Віталія Венедиктова, а також у колишнього
помічника політика Олександра Соловйова. Як підозрювану в
тій самій справі затримали тітку
політика Ірину Єрмілову. За статтею 165 КК про заподіяння майнової шкоди в особливо великому
розмірі опозиціонеру загрожує
до п’яти років позбавлення волі.
Дмитро Гудков має намір брати
участь у виборах до Держдуми,
депутатом якої він був в 2011—
2016 роках.
Напередодні, 31 травня,
поліція затримала опозиціонера
Андрія Пивоварова, колишнього
виконавчого директора «Відкритої Росії», яка минулого тижня
оголосила про припинення діяльності. Проти Пивоварова порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності
«небажаної організації». У середу суд Краснодара, куди Пивоварова перевезли літаком iз СанктПетербурга, заарештував його на

два місяці — до 31 липня. Політик пов’язав своє переслідування
з майбутніми виборами в Держдуму, в яких він мав намір брати участь. Справа була заведена
через два дні після того, як «Відкрита Росія» оголосила про самоліквідацію.
Європейський Союз закликав
владу Росії «негайно і беззастережно звільнити» Андрія Пивоварова, а також скасувати «так званий закон про «небажані організації», за яким проти активіста
порушено кримінальну справу.
Але ці заклики Москві «до лампочки».
Обставини арешту Андрія Пивоварова досить цікаві та вказують на синхронність дій білоруського і російського диктаторів.
У понеділок увечері в аеропорту
Санкт-Петербурга «Пулково» під
час вирулювання на зліт пілот літака Польських авіаліній LOT отримав наказ від контролера авіаційного руху аеропорту повернутися на місце паркування. Після
чого на борт літака ввійшли представники прикордонної служби
РФ та вивели Пивоварова. Польський літак вилетів iз петербурзького летовища з півторагодинною затримкою, а опозиціонера
було арештовано.
Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснення у цій
справі, заявив віцеміністр закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик. «Поки що ми аналізуємо цю
справу, зокрема з формально-правової точки зору, а також — у контексті порушення міжнародного
права. Але наразі передчасно робити якісь висновки. Безперечно,
ми будемо вимагати пояснень
від російської сторони, оскільки це була нестандартна процедура. Але, як показують останні
тижні, нестандартні дії є притаманною рисою діяльності наших
східних сусідів». «Без сумніву, це
були дії, які показують, що Росія
не належить до ґрона демократичних держав. Демократичні держави не застосовують таких кроків.
У демократичних державах не переслідують опозиціонерів і не затримують їх на борту літаків. У
демократичних державах опозиція може діяти легально», — додав віцеміністр Вавжик. А Павел
Муха, радник президента Польщі, заявив, що арешт російського
опозиціонера — це «демонстрація
сили». ■

Парламент (Кнесет) Ізраїлю обрав новим 11-м президентом країни 60-річного Іцхака Герцога. За його кандидатуру під час голосування у середу, 2 червня, віддали свої голоси 87 з 120 депутатів Кнесету, повідомляє
інформагенція dpa. Це найбільша підтримка для новообраного президента Ізраїлю за всю історію країни. Суперниця Герцога, активістка і вчителька Мір’ям Перец,
яка не має досвіду в політиці, але популярна в ізраїльському суспільстві мати двох солдатів, які загинули в бою,
отримала натомість лише 26 голосів на свою підтримку.
Троє парламентаріїв утрималися, один не брав участі в
голосуванні, а три голоси були визнані недійсними.
Іцхак Герцог є главою Єврейської агенції для Ізраїлю «Сохнут», він — син шостого президента Ізраїлю та
першого равина цієї країни. Герцог, який з 2013 року
очолював опозиційну політсилу «Авода» (Ізраїльську
партію праці), перебере президентські повноваження
у чинного президента Реувена Рівліна 9 липня, коли у
Рівліна спливає семирічний термін перебування на посаді. Герцог заявив, що буде «президентом Ізраїлю» та
закликав до єднання у країні, розділеній гострою політичною кризою. «Настав час зводити мости», — заявив
він, пообіцявши при цьому боротися проти антисемітизму в усьому світі.
Президент Ізраїлю виконує здебільшого представницькі функції. Серед головних його повноважень —
помилування в’язнів та надання мандата на формування уряду. Президента обирають у парламенті таємним
голосуванням на семирічний термін. Хоча роль президента в Ізраїлі в основному церемоніальна, але вона має
сприяти єдності між етнічними та релігійними групами
країни.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Герцога через твіттер. Від імені усіх мешканців він
побажав новому президенту успіху. При цьому, можливо, і собі, адже вибори президента Ізраїлю відбулися на
тлі гострої політичної кризи в країні. Очікується, що
вже найближчим часом уряд Нетаньяху буде розформовано.
Згідно з результатами вже четвертих за два останні
роки парламентських виборів, що відбулися 23 березня,
на них перемогла консервативна партія «Лікуд», очолювана Нетаньяху. Втім ці результати були невтішними для прем’єр-міністра Ізраїлю, адже його політична
сила втратила кілька місць у парламенті, отримавши
лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати
новий уряд. Так само не вистачало голосів для формування правлячої коаліції в помірно лівого опозиційного табору.
Але ліві спромоглися на, здавалося б, неможливе –
буквально за хвилини до «дедлайну» опівночі з середи на четвер таки створили перший за останні 12 років
уряд без Беньяміна Нетаньяху та його партії «Лікуд».
Яір Лапід, лідер партії «Єш Атід», яка на останніх виборах посіла друге місце, поінформував президента
Ізраїлю Реувена Рівліна, що підписав відповідну угоду
з декількома партіями, повідомляє газета The Times of
Israel. За умовами досягнутої домовленості, прем’єром
стане голова партії «Яміна» Нафталі Беннет. Він буде
перебувати на цій посаді до вересня 2023 року. Потім
до листопада 2025 року (до закінчення повноваження
складу парламенту) уряд очолить Лапід. Тепер склад коаліційного уряду мають затвердити президент і Кнесет.
Якщо це станеться, Нетаньяху втрачає прем’єрський
імунітет і судові органи нарешті зможуть притягнути
його до відповідальності за численними кримінальними звинуваченнями.
Одночасно, також 2 червня, новим главою Моссаду,
ізраїльської розвідки, яка має репутацію однієї з найуспішніших, але й найжорстокіших у світі, призначено
Давида (Даді) Барнеа, який раніше був агентом цієї розвідки та навіть віцедиректором. На думку його соратників, він є ефективним реформатором, людиною, набагато стриманішою, ніж його попередник, який не вагався
вдаватися до різноманітних рішучих дій у світі, включно з терористичними.
Народжений 1965 року Барнеа, як і чинний прем’єрміністр Ізраїлю Беньмін Нетаньяху та багато високопоставлених ізраїльських військових командирів та політиків, служив в елітному підрозділі спецназу Садж’єрет
Маткал. Втім новий глава Моссаду навряд чи відійде від
практик часів КДБ СРСР, коли здійснення політичних
убивств у всьому світі пояснювалось тим, що йдеться
про члена кримінальної міжнародної терористичної організації, яка порушує міжнародні права людини. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда

7 червня

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

06.30 М/ф «Уроки тітоньки
з «1+1»

Сови»
06.50 М/ф «Братик Кролик і
Братик Лис»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.25 ТСН

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.15,
5.20 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

08.30 Геолокація: Волинь
09.05 Телепродаж
11.30, 17.20 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Комедія «Свати»
22.50 Комедія «Між нами,

15.10, 21.25, 0.30, 2.40, 5.45
Спорт

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

дівчатами»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

10.05, 18.00, 19.00, 4.05
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Весільна вечірка»
14.15 Х/ф «Нянька за
викликом»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Громадянська оборона

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подвійне
відображення»
23.00 Футбол. Контрольна гра.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.30

Україна — Кіпр

час»

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!

16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 3.20 «Подробиці»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

«Інтером»

08.05, 1.15, 3.50 Земля,
наближена до неба

ІНТЕР
04.00 Х/ф «Я кохаю»

06.00, 7.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок

07.15 «Орел і решка»

09.10, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф «Людина-павук»

з Костянтином Стогнієм
10.00 Х/ф «Снайпер-7:
ідеальне вбивство»
11.50, 13.15 Х/ф «Смертельні
перегони-3»

12.50 Х/ф «Людина-павук-2»

12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.25, 0.00 Х/ф «Убий
їх усіх»
16.50 Х/ф «У пошуках
пригод»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф «Вулкан»

15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в мережі»
21.00 Х/ф «Голодні ігри»
23.55 Х/ф «Здичавіла»
01.50 «Improv Live Show»

15.20 Країна пісень

02.25 Трилер «Жах Амітівілля»

23.55 Т/с «Що робить твоя

01.00, 2.15 Т/с «Жіночі секрети»

15.50 Концерт Романа Скорпіона

03.45, 5.30 «Життя відомих

дружина?»
01.55 Х/ф «Якщо йдеш, то
йди»

01.45 Телемагазин

01.50 Секретний фронт

04.20 Реальна містика
5 канал

02.35 Я зняв!

02.40, 3.00 «Зона ночі»

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

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

22.00 «Кондратюк у понеділок»

17.30 Д/ф «Дикі тварини»
18.55 Д/ф «Хижаки підводного

людей»

світу»
19.55, 0.40 Д/ф «Світ дикої
природи»

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

21.35 «Зворотний відлік»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

23.30 Перша шпальта
01.30, 2.50 Суспільна студія.

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

Головне
04.05 Д/ф «Гідра»
НТН
05.00 «Top Shop»
05.15, 8.30, 17.00, 2.45
«Випадковий свідок»
05.40 Х/ф «Мене звуть
Арлекіно»
09.05 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»

06.25 На власні очі
13.45, 14.50 Т/с «Сліпа»

00.10 «Дубинізми»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

02.30 Т/с «Ласко»

новини»

04.15 «Відеобімба-2»

20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»

05.05 «102. Поліція»

23.00 Т/с «Обраниця»

05.45 Телемагазини

00.55 Т/с «Мертвий, живий,
небезпечний»

13.00 Х/ф «Зворотний бік

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

міста»
14.50 «Легенди карного

15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини

розшуку»
17.50 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.10 Х/ф «Мотель»
01.15 «Легенди бандитської

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»

Одеси»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Перша передача»

бурундучки-рятівнички»
09.15 М/с «Сімпсони»
12.45 Т/с «Сишиш-шоу»
14.30 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.15 Т/с «Касл»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.30 Т/с «Карпатський
рейнджер»
10.10 Х/ф «Ультиматум
Борна»
12.20 Х/ф «Спадок Борна»

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

06.10 Данія — Боснія і
Герцеговина. Контрольна
гра
08.10 «Баварія» — «Арсенал».
1/8 фіналу (2013 р. /14).
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 18.05 Yellow
10.10 «Сент-Етьєнн» — «МЮ».
1/16 фіналу (2016 р. /17).
Ліга Європи УЄФА

15.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»

чемпіонів УЄФА
16.00 Нідерланди — Грузія.
Контрольна гра
18.15, 20.55 «Студія LIVE»
18.50 LIVE. Україна — Кіпр.
Контрольна гра
21.40 LIVE. Андорра —
Гібралтар. Контрольна гра
23.40 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра. Прем’єра
00.20 «Ліверпуль» — «Наполі»

18.50 «ДжеДАІ»

(2010 р. /11). Ліга Європи

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

19.25 «Гроші»

УЄФА

07.15 Т/с «Комісар Рекс»

20.25 Т/с «Брати по крові»

02.10 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 «Слідство ведуть

22.35, 0.40 Т/с «CSI: місце

03.05 Іспанія — Португалія.

екстрасенси»

злочину»

Контрольна гра

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу
20.30 Вечір з Яніною Соколовою

війни»

15.30, 16.30 Час «Ч»

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

04.55 Огляд ігрового дня.

10.25, 1.35 Речовий доказ

02.15 Т/с «Три сестри»

11.35 Україна: забута історія

03.50 «Нічне життя»

Контрольна гра

12.30 Теорія Змови
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетико» – «Челсі»

К2

13.25, 18.55 Боротьба за
виживання

06.30, 8.00 Телемагазин

(2017 р. /18). Ліга

14.25 Повітряні воїни

07.30 Ланчбокс

чемпіонів УЄФА

15.15, 19.55 Гучна справа

08.20, 19.00 Шість соток

16.10, 20.50 Крізь простір і час із

12.00, 17.20 Удачний проєкт

07.45, 9.45, 16.45, 23.40, 1.45,
3.45 Топ-матч
07.55 Вельс – Албанія.
Контрольна гра
10.00 «Реал» – «Аякс» (2010 р.
/11). Ліга чемпіонів УЄФА
11.45, 20.40 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра

Морганом Фріменом
17.00, 21.45 Створення бренду

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні
поради

17.55 Дива природи

14.00 Сам собі кухар

19.25 Суперчуття

14.30 Смачні страви

22.40 Магiя океанiв

15.00 Спеція

23.30 Вирішальні битви Другої

15.30 Правила виживання

світової

16.30 Дачна відповідь

00.35 Божевільний світ

22.10 Готуємо разом

Герцеговина. Контрольна

02.40 Страх у твоєму домі

01.40 Формула любові

гра

03.25 Таємниці кримінального

03.20 Арт-простір

13.05 Данія – Боснія і

14.55 Бельгія – Хорватія.
17.00 «Динамо» (К) – «АЗ»

фіналу (2014 р. /15). Ліга

світова війна»

03.10 Обережно, діти!

Контрольна гра

13.50 «Реал» — «Ювентус». 1/2

19.30 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

причини і наслідки»

Контрольна гра

18.15 «Спецкор»
СТБ

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

02.35 «Служба розшуку дітей»

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

війна»

13.10 Д/с «Бойові машини»

12.00 Австрія — Словаччина.

15.40, 19.45, 22.30 Футбол NEWS

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
08.00 М/ф «Качині історії»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч

ПРЯМИЙ

12.50 Вечірній преЗЕдент

03.15 «Гроші-2020»

16.00, 18.05 Т/с «Слід»

10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
12.30, 16.30, 19.00, 2.15 «Свідок»

танкові битви»

польоти»

22.20 Свобода слова

світу

04.10 М/ф

04.30 Дикі тварини
05.20 Містична Україна

(2010 р. /11). Ліга Європи

06.00 ТЕТ Мультиранок
К1

УЄФА
18.50 Іспанія – Португалія.
Контрольна гра
21.35 LIVE. Німеччина – Латвія.
Контрольна гра
22.30 Yellow

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.35 «Орел і решка. Навколо
світу»

23.55 Австрія – Словаччина.
Контрольна гра
01.55 Баварія – Валенсія (2012
р. /13). Ліга чемпіонів
УЄФА
03.55 Андорра – Гібралтар.
Контрольна гра

11.25 «Орел і решка. Морський
сезон»
13.10 Х/ф «Джунглі

06.00 Бандитська Одеса
08.40 Правда життя

09.15 Х/ф «Нове вбрання
короля»
10.15 Х/ф «Хроніки Нарнії:
підкорювач Світанку»
12.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою

кличуть! У пошуках

19.45, 21.15 Танька і Володька

Марсупіламі»

22.15 Т/с «Кухня»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

23.15 Т/с «Королі палат»

18.40 «Орел і решка.

00.15, 0.45 Країна У-2

Перезавантаження»
МЕГА

ТЕТ

20.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
00.25 Х/ф «Голем»

01.15 Ігри Приколів
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021

8 червня
UA: Перший
06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Ходить Гарбуз по
городу»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Земля, наближена до неба
08.30 Геолокація: Волинь
09.05 Телепродаж
11.30 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий
доктор Блейк»
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф «Суперчуття.
Особливий загін»
19.55, 0.30 Д/ф «Світ дикої
природи»
23.05 #ВУКРАЇНІ
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Висота 307.5»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 17.00, 2.25 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
«Свідок»
09.00 Х/ф «Найостанніший
день»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
14.45 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Розслідування»
00.55 «Легенди бандитської
Одеси»
03.05 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»
09.15 М/с «Сімпсони»
12.45 Т/с «Сишиш-шоу»
14.40 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.45 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.35 Т/с «Комісар Рекс»
11.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.45, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід»
20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»
23.00 Т/с «Обраниця»
01.05 Т/с «Мертвий, живий,
небезпечний»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.50 Комедія «Між нами,
дівчатами»
01.35 Комедія «Від сім’ї не
втечеш»
03.20, 5.35 «Життя відомих
людей»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Зроблено в Італії»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 4.05 «Стосується
кожного»
20.00, 3.20 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.55 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01.55 Х/ф «Формула
кохання»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.40 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подвійне
відображення»
23.10, 2.15 Т/с «Жіночі секрети»
01.45 Телемагазин
04.30 Реальна містика

ICTV
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НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Скарб нації

05.00 «Абзац!»

04.30 Еврика!
04.35 Факти

06.00, 7.45 «Kids time»

04.55, 13.20, 16.10 Т/с «Таємні

06.05 М/с «Том і Джеррі»

двері»

07.50 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.50 Х/ф «Людина-павук-3:

з Костянтином Стогнієм

ворог у відбитті»

10.00 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

13.30 «Аферисти в мережі»

12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Х/ф «Підривник»

17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Де логіка?»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.00, 1.55 «Improv Live Show»

20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра

21.00 Х/ф «Голодні ігри: у

22.45 Т/с «Менталіст»

вогні»

00.45 Т/с «Контакт»
00.00 Х/ф «Хижа в лісі»

02.25 Громадянська оборона
04.00 Я зняв!

02.40 «Зона ночі»

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

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

04.10 Фізкульт ура!

11.15, 18.40 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.30 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Межа»
02.35 «Нічне життя»

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

09.30 Машина часу

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Війна за незалежність»

20.55, 2.25, 5.00 Огляд ігрового
дня. Контрольна гра
21.25 Yellow
21.35 LIVE. Іспанія — Литва.
Контрольна гра
23.40 Журнал Ліги чемпіонів
00.35 «Базель» — «Челсі». 1/2
фіналу (2012 р. /13). Ліга
Європи УЄФА
03.10 Чорногорія — Ізраїль.
Контрольна гра

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Т/с «Бібліотекарі-2»
08.10 Х/ф «Найкращі серед
найкращих»
10.10 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-2»
12.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.15 Т/с «Брати по крові»
22.25, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
01.55 Т/с «Ласко»
02.40 «Гроші-2020»
03.40 «Відеобімба-2»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Нідерланди — Грузія.
Контрольна гра
08.10 «Челсі» — «Інтер». 1/8
фіналу (2009 р. /10). Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Мілан» — «Арсенал».
1/8 фіналу (2017 р. /18).
Ліга Європи УЄФА
12.05 Бельгія — Хорватія.
Контрольна гра
13.50 «Бенфіка» — «Боруссія»
(Д). 1/8 фіналу (2016 р.
/17). Ліга чемпіонів УЄФА
16.00, 18.25 «Студія LIVE»
16.35 Україна — Кіпр.
Контрольна гра
19.10 Німеччина — Латвія.
Контрольна гра

ФУТБОЛ-2
06.00 «Селтік» – «Барселона»
(2016 р. /17). Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45, 11.50, 16.45, 3.45 Топ-матч
08.00, 10.35 «Студія LIVE»
08.35 Україна – Кіпр. Контрольна
гра
11.10, 20.55 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра
12.10 Німеччина – Латвія.
Контрольна гра
14.00 Журнал Ліги чемпіонів
14.55 Нідерланди – Грузія.
Контрольна гра
17.00 «Ганновер» – «Ворскла»
(2011 р. /12). Ліга Європи
УЄФА
18.50 LIVE. Польща – Ісландія.
Контрольна гра
19.45, 22.50 Yellow
21.35 Журнал. УЄФА Євро-2020
22.00 LIVE. Франція – Болгарія.
Контрольна гра
00.05 Огляд ігрового дня (8.06).
Контрольна гра. Прем’єра
01.00 Бельгія – Хорватія.
Контрольна гра
02.50 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії
03.55 Данія – Боснія і
Герцеговина. Контрольна
гра
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.10 Правда життя
09.20, 1.35 Речовий доказ
10.30 Україна: забута історія
11.15 Теорія Змови
12.10 Леонід Биков. Зустрічна
смуга

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
13.05 Боротьба за виживання
13.35, 18.50 Суперчуття
14.05 Повітряні воїни
15.05, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50 Дива природи
22.40 Магiя океанiв
23.30 Вирішальні битви Другої
світової
00.35 Божевільний світ
02.40 Страх у твоєму домі
03.25 Прихована реальність
04.45 Дикі тварини
05.10 Світ дикої природи
К1
06.30
08.00
08.40
09.30

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка. Навколо
світу»

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

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

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

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

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

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

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

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Земля, наближена до неба
08.30 Геолокація: Волинь
09.05 Телепродаж
11.30 Край пригод
11.45 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий
доктор Блейк»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф «Суперчуття.
Особливий загін»
19.55, 0.30 Д/ф «Світ дикої
природи»
23.05 #@)??$0 з Майклом
Щуром
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Три Івани»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Будьте здоровi»
07.50, 17.00, 3.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «Товариш генерал»

9 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

16.45, 19.30, 4.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

12.25 Т/с «Зроблено в Італії»

17.10 Т/с «Величне століття.

14.35, 15.30 «Речдок»

Роксолана»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»

20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Комедія «Свати»
22.55 Комедія «Між нами,
дівчатами»
01.40 Комедія «Навколо світу за
80 днів»
03.35, 5.35 «Життя відомих
людей»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується
кожного»

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

21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

17.50 «Вартість життя»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

21.00 Т/с «Подвійне

12.45, 15.45 Факти. День

11.45 Х/ф «Діти шпигунів»
13.20, 19.00 «Аферисти в
мережі»

15.40, 16.10 Громадянська

17.05 «Хто зверху?»

оборона
16.40 Х/ф «Без компромісів»

21.05 Х/ф «Х/ф Голодні ігри.

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.

Сойка-пересмішниця.
Частина 1»
23.40 Х/ф «Лихоманка»

Прем’єра

01.30 «Improv Live Show»

01.45 Телемагазин

22.45 Т/с «Менталіст»
00.50 Т/с «Контакт»
02.30 Секретний фронт

04.30 Реальна містика

03.15 Я зняв!

02.20, 3.00 «Зона ночі»

15.30, 16.10 Час «Ч»

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

02.15 «Служба розшуку дітей»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова
війна»

світова війна»
01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

19.30 «Велика політика»
війни»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

21.00 Час новин. Підсумки дня

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

04.10 Фізкульт ура!

06.00 Містична Україна

06.30, 8.00 Телемагазин

03.55 Австрія — Словаччина.

07.00 Бандитська Одеса

07.30 Ланчбокс

08.55 Правда життя

08.20, 19.00 Шість соток

10.05, 1.35 Речовий доказ

11.00, 17.20 Удачний проєкт

11.15 Україна: забута історія

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні

16.05, 18.05 Т/с «Слід»

злочину»

20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»

02.00 «Гроші-2020»

23.00 Т/с «Геометрія почуттів»

03.00 «Відеобімба-2»

01.05 Т/с «Мертвий, живий,

04.15 «102. Поліція»

небезпечний»

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00, 18.00 «Репортер».

16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 Одна година з Андрієм
Сайчуком
19.00 «Велика середа»

08.00 М/ф «Качині історії»

22.00 «Прямий контакт»

09.15 М/с «Сімпсони»

23.00 «Новини від Христини»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.40, 3.45 Топ-матч
06.10 Бельгія — Хорватія.
Контрольна гра
08.10 «Валенсія» — «ПСЖ» 1/8
фіналу (2012 р. /13). Ліга
чемпіонів УЄФА

Контрольна гра
12.05 Польща — Ісландія.
Контрольна гра
13.50 Арсенал — Ліверпуль. 1/4
фіналу (2007 р. /08). Ліга
чемпіонів УЄФА
16.00 Огляд ігрового дня (8.06).
Контрольна гра

12.45 Т/с «Сишиш-шоу»
КАНАЛ «2+2»

16.55 Іспанія — Литва.
Контрольна гра

17.00 Т/с «Швидка»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

19.10 Т/с «Касл»

06.30 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

08.20 Х/ф «Найкращі серед

19.40 Франція — Болгарія.

найкращих-3»

Контрольна гра

10.10 Х/ф «Найкращі серед

екстрасенси»

20.10 «Говорить Україна»

11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»

Контрольна гра

10.20 Україна — Кіпр.

10.50 «Слідство ведуть

з Костянтином Стогнієм

07.55 «Орел і решка»

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце

15.10 «Дзвінок»

07.15 Т/с «Комісар Рекс»

15.25 Європейський дайджест

05.00 «Телемагазин»

04.05 «Правда життя»

05.30 Т/с «Коли ми вдома»

злочину

дружина?»
01.55 Х/ф «Осінній марафон»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

СТБ

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя»

14.40, 15.30 Історія одного

23.10, 2.15 Т/с «Жіночі секрети»

13.10, 14.15 «Великий день»

22.45 Мама реготала. Найкраще

12.40 Агенти справедливості

23.55 Т/с «Що робить твоя

02.00, 3.10 «Речовий доказ»

14.40 Т/с «Суперкопи»

06.30 Ранок у великому місті

20.20 Т/с «Брати по крові»

новини»

«Новини країни»

бурундучки-рятівнички»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.45, 13.30 Т/с «Таємні двері»
08.45 Факти. Ранок

10.35 Місія: краса

06.00, 7.50 «Kids time»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

04.25 Факти

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

07.10, 8.10 «Новий день»

06.10 Телемагазин

04.20 Служба розшуку дітей

13.50, 14.50 Т/с «Сліпа»

01.10 «Легенди бандитської

НЛО-ТБ

05.00 «Абзац!»

04.15 Еврика!

09.30 Машина часу

23.30 Х/ф «Акселератка»
Одеси»

09.00 Зоряний шлях

04.05 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Невигадані історії

Новини

23.00 «Акцент»

3.40 Сьогодні

відображення»

відлік»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

розшуку»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

20.00, 3.25 «Подробиці»

ПРЯМИЙ

14.45 «Легенди карного

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

ICTV

5 канал

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

найкращих-4»
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»

21.35 LIVE. Португалія
— Ізраїль. Контрольна гра
23.40 Yellow
23.50 «Рома» — «Фіорентина».
1/8 фіналу (2014 р. /15).
Ліга Європи УЄФА

причини і наслідки»
01.55 Німеччина — Латвія.

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2
06.00 «Шальке» – «Челсі»

МЕГА

12.10 Теорія Змови

(2014 р. /15). Ліга

13.10, 18.50 Суперчуття

чемпіонів УЄФА

14.10 Повітряні воїни

07.45, 9.45, 12.35, 14.40 Топ-матч

15.00, 19.50 Секретні території

07.55 Іспанія – Литва.

16.00, 20.50 Крізь простір і час із

Контрольна гра
10.00 Баварія – Бордо (2009 р.
/10). Ліга чемпіонів УЄФА
11.45, 21.35 Огляд ігрового дня
(8.06). Контрольна гра
12.50 Франція – Болгарія.
Контрольна гра
14.55 Німеччина – Латвія.
Контрольна гра
16.45 Yellow
17.00 «Наполі» – «Дніпро»

Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50 Дива природи

23.30 Вирішальні битви Другої

22.30 Польща – Ісландія.
Контрольна гра
00.20 Данія – Боснія і
Герцеговина. Контрольна
гра
02.10 Марсель – Мілан (2009 р.
/10). Ліга чемпіонів УЄФА
04.00 Італія – Чехія. Контрольна
гра

14.30 Смачні страви
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

00.35 Божевільний світ
ТЕТ

02.40 Страх у твоєму домі
03.25 Прокляття Че Гевари

06.00 ТЕТ Мультиранок

04.05 Майор «Вихор»

09.15 Х/ф «Дівчинка з

04.45 Світ дикої природи

сірниками»
10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»

К1

18.50 Огляд сезону. Чемпіонат

гра

14.00 Сам собі кухар

04.10 М/ф

світової

УЄФА

19.45 Україна – Кіпр. Контрольна

поради

22.40 Ганг

(2012 р. /13). Ліга Європи

Італії

К2

11.15, 16.15 4 весілля

06.30 «Top Shop»

13.15, 18.15 Панянка-селянка

08.00 М/с «Юху та його друзі»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу

09.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
11.15, 18.40 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.30 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»

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

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

03.15 Щоденники Темного

23.25 Т/с «Межа»

04.00 Віталька

02.35 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021

10 червня
UA: Перший
06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Чарівні окуляри»
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05 Т/с «Гордість»
08.05 Земля, наближена до неба
08.25 Геолокація: Волинь
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий
доктор Блейк»
17.30 #@)??$0 з Майклом
Щуром вип.
18.55 Д/ф «Суперчуття.
Особливий загін»
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
23.05 Схеми. Корупція в деталях
00.30 Д/ф «Світ дикої природи»
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.10 Д/ф «Норильське
повстання»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Вартість життя»
07.50, 17.00, 3.10 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40
«Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

12.25 Т/с «Зроблено в Італії»

17.10 Т/с «Величне століття.

14.35, 15.30 «Речдок»

Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews-2021»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 4.10 «Стосується
20.00, 3.25 «Подробиці»

21.45 «Право на владу-2021»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

00.45 Комедія «Помінятися
місцями»
03.00 Х/ф «Останній із
могікан»
05.35 «Життя відомих людей»

розшуку»

час»

23.00 «Акцент»

04.55 «Телемагазин»

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий

06.25 Стоп-реванш

09.30 Машина часу

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

Політика. Соціум

відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

танкові битви»

13.45, 14.50 Т/с «Сліпа»

20.20 Т/с «Брати по крові»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце

новини»

злочину»

16.00, 18.05 Т/с «Слід»

01.55 «Гроші-2020»

20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»

02.55 «Відеобімба-2»

23.00 Т/с «Геометрія почуттів»

04.15 «102. Поліція»

01.10 Т/с «Мертвий, живий,

04.55 «Зловмисники»

небезпечний»

01.15 «Легенди бандитської
Одеси»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

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

02.10, 3.45 «Речовий доказ»

13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»

НЛО-ТБ

16.00 «Час пік»

06.10 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

18.15 «Ехо України»

бурундучки-рятівнички»

20.00 «Прямий ефір»

08.00 М/ф «Качині історії»

21.30 «WATCHDOGS»

09.15 М/с «Сімпсони»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

17.00 Т/с «Швидка»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

19.10 Т/с «Касл»

06.20 Х/ф «Геліос»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

08.40 Х/ф «Легенда про

22.45 Мама реготала. Найкраще

перлини Нага»
10.45 Х/ф «Джейсон Борн»

СТБ

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч
06.10 Польща — Ісландія.
Контрольна гра
08.10 «Мілан» — «Реал» (2010
р. /11). Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Ліверпуль» —
«Боруссія» (Д). 1/4 фіналу
(2015 р. /16). Ліга Європи
УЄФА
12.05 Португалія — Ізраїль.
Контрольна гра
13.50 «Тоттенгем»

13.05 «Загублений світ»

фіналу (2017 р. /18). Ліга
чемпіонів УЄФА
16.00 Німеччина — Латвія.
Контрольна гра
18.00 Бельгія — Хорватія.
Контрольна гра
19.50, 3.25 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра

05.25 Т/с «Коли ми вдома»

18.00 «Секретні матеріали»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»

18.15 «Спецкор»

21.00 «EURO NON STOP»

10.50 «Слідство ведуть

18.50 «ДжеДАІ»

22.50 Україна — Кіпр.

екстрасенси»

12.40 Агенти справедливості
14.40, 15.30 Історія одного
злочину

06.00, 7.50 «Kids time»

04.25 Факти
двері»

07.55 «Орел і решка»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

21.00 Т/с «Подвійне

16.55 Т/с «Вулкан». «Розтин
покаже»

23.50, 2.15 Т/с «Жіночі секрети»

09.55, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.50 Х/ф «Діти шпигунів-3.
Кінець гри»
13.10, 19.00 «Аферисти в
мережі»

12.45, 15.45 Факти. День
15.30 Секретний фронт

відображення»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.30 Ранок у великому місті

20.10 «Говорить Україна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Прем’єра

16.50 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Х/ф Голодні ігри.
Сойка-пересмішниця.
Частина 2»
23.55 Х/ф «Будинок воскових
фігур»

22.45 Т/с «Менталіст»
00.45 Т/с «Контакт»

02.10 «Improv Live Show»

01.45 Телемагазин

02.25 Антизомбі

02.55 «Служба розшуку дітей»

03.20 Реальна містика

03.10 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30 Час «Ч»
16.10 Таємниці війни
00.40 Огляд ігрового дня (8.06).
Контрольна гра

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

Контрольна гра

війна»

світова війна»

19.30 «Прямим текстом»
21.00 Час новин. Підсумки дня

Контрольна гра

війни»
03.10 Обережно, діти!

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

04.10 Фізкульт ура!

03.55 Австрія – Словаччина.
Контрольна гра

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Ланчбокс

МЕГА

Контрольна гра
03.55 Вельс — Албанія.

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

21.40 Час-Time

01.35 Естонія — Латвія.

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ

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

09.00 Правда життя
ФУТБОЛ-2

05.45 Телемагазини

— «Ювентус». 1/8

12.45 Т/с «Сишиш-шоу»
14.40 Т/с «Суперкопи»

10.35 Місія: краса

06.00 «Боруссія» (Д)

«Репортер». Новини

23.30 Х/ф «Чорний принц»

09.00 Зоряний шлях

23.10 Слідами

дружина?»
01.55 Х/ф «Міміно»

05.00 «Абзац!»

04.20 Еврика!
04.45, 13.30, 16.15 Т/с «Таємні

2.30 Сьогодні

23.55 Т/с «Що робить твоя

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

12.00, 13.00, 14.00,

17.50, 4.15 «Правда життя»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

ПРЯМИЙ

14.45 «Легенди карного

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

кожного»

20.40 Комедія «Свати»

ICTV
04.10 Скарб нації

Новини
16.45, 19.30, 4.40 ТСН

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

10.10, 1.35 Речовий доказ
11.20 Україна: забута історія

поради
14.00 Сам собі кухар

– «Наполі» (2013 р. /14).

12.15 Теорія Змови

14.30 Смачні страви

Ліга чемпіонів УЄФА

13.10, 18.50 Суперчуття

15.00 Спеція

14.10 Повітряні воїни

15.30 Правила виживання

15.05, 19.50 Секретні території

16.30 Дачна відповідь

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

22.10 Готуємо разом

07.45, 9.45, 14.45, 16.45, 23.40,
1.45, 3.45 Топ-матч
07.55 Німеччина – Латвія.
Контрольна гра
10.00 «МЮ» – «ПСЖ». 1/8

Морганом Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду

фіналу (2018 р. /19). Ліга

17.50 Дикі тварини

чемпіонів УЄФА

22.40 Ганг

11.50 Журнал Ліги чемпіонів
12.45 Україна – Кіпр. Контрольна

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

23.30 Апокаліпсис: нескінченна
ТЕТ

війна
00.35 Божевільний світ

06.00 ТЕТ Мультиранок

14.35, 19.45 Yellow

02.40 Страх у твоєму домі

09.15 Х/ф «Хоробрий

14.55 Франція – Болгарія.

03.25 Історія українських земель

гра

Контрольна гра

04.45 Світ дикої природи

17.00 «Металіст» –

06.30 «Top Shop»

18.50 LIVE. Естонія – Латвія.

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Контрольна гра

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

20.55 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії
21.50 Португалія – Ізраїль.

09.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
11.15, 18.40 «Орел і решка.

Контрольна гра

Перезавантаження»

23.55 Іспанія – Литва.

13.10, 20.30 «Орел і решка.

Контрольна гра

10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»
11.15, 16.15 4 весілля

К1

«Сампдорія» (2010 р. /11).
Ліга Європи УЄФА

кравчик»

Івлєєва VS Бєдняков»

13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»
00.15, 0.45 Країна У-2
01.15 Ігри Приколів
02.15 Рятівники

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

03.15 Щоденники Темного

фіналу (2018 р. /19). Ліга

23.25 Т/с «Межа»

04.00 Віталька

чемпіонів УЄФА

02.35 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

01.55 Ліверпуль – Порту. 1/4
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
06.50 М/ф «Бегемот та Сонце»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 2.15,
5.10 Новини
07.05, 9.35 Т/с «Гордість»
08.05 Земля, наближена до неба
08.30 Геолокація: Волинь
09.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 Заархівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий
доктор Блейк»
17.30, 0.35 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Суперчуття.
Особливий загін»
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
23.05 Д/ф «Боротьба за
виживання»
01.00, 4.10 #ВУКРАЇНІ
01.30, 3.05 Суспільна студія.
Головне
04.40 Схеми. Корупція в деталях
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
06.20, 3.45 «Правда життя»

11 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35
«Свідок»

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

людей-2021»

«Інтером»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

17.10 Т/с «Величне століття.

12.25 Т/с «Зроблено в Італії»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
21.30 «Мир чи війна»
23.30 Х/ф «Дике кохання»
01.50 «Легенди бандитської
Одеси»
03.15 «Речовий доказ»

04.05 Скарб нації
04.25 Служба розшуку дітей

09.00 Зоряний шлях

04.30, 0.55 Факти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

10.50, 1.00, 2.15 Т/с «Слідуючи

04.50, 14.30 Т/с «Таємні двері»

07.20 «Орел і решка»

за серцем»
14.40, 15.30 Т/с «Сукня з
маргариток»

14.40, 15.30, 1.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий

21.20 Європейський дайджест
21.35 Футбол. Чемпіонат

20.20 «Одруження наосліп-7»

18.00 «Стосується кожного»

Європи. Церемонія

22.20 «#Гуднайтклаб-2021»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: координати
«Скайфолл»

відкриття

23.00 Комедія «Поїздка в
Америку»

03.00 «Чекай на мене. Україна»

01.20 Фентезі «Соломон Кейн»

04.10 «Україна вражає»

03.10 Жахи «Полтергейст»

04.30 «Орел і решка. Дива

05.25 «Світське життя-2021»
06.15 «Життя відомих людей»

світу»
05.15 «Телемагазин»

05.00 «Абзац!»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

Роксолана»

випадок»

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Еврика!

20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

20.10 «Говорить Україна»

21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Туреччина

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

09.20 Т/с «Надприродне»
11.10 «Хто проти блондинок?»
13.05 «Аферисти в мережі»

10.10, 20.05 Дизель-шоу
11.55, 23.55 «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с «Пес»
15.35, 16.10 Х/ф «Богемна
рапсодія»
18.45 Факти. Вечір

— Італія

06.00, 7.15 «Kids time»

15.05 «Де логіка?»
16.10 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися»
19.00 Х/ф «Трон. Спадок»
21.40 Х/ф «Я номер чотири»
23.45 Х/ф «П’ятница, 13-те»
01.40 «Improv Live Show»

01.45 Телемагазин

22.55 «На трьох-10». Прем’єра
01.35 Х/ф «Одного разу… у
Голлівуді»

04.50 Реальна містика

04.10 Я зняв!

02.30, 3.00 «Зона ночі»

15.30, 16.10 Час «Ч»

22.00 Т/с «Загадки Мердока»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

23.00 Д/с «Апокаліпсис: Перша

00.00 Гучна справа

02.25 «Служба розшуку дітей»

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

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

01.35 «Гроші-2020»
02.35 «Відеобімба-2»
03.50 «Цілком таємно-2017»
04.15 «102. Поліція»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

17.00 «Репортер». Новини

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

06.00, 8.00, 19.50, 3.45 Топ-матч

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

06.10 Україна — Кіпр.

13.10, 14.15 «Великий день»

Контрольна гра
08.10 «ПСЖ» — «Челсі». 1/8

15.10 «Дзвінок»

фіналу (2015 р. /16). Ліга

16.00 «Час пік»

чемпіонів УЄФА

17.10 «Ситуація»

причини і наслідки»
ФУТБОЛ-2

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол

війна»

світова війна»

19.20 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу
війни»

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

08.45 Правда життя

К2

10.20, 1.35 Речовий доказ

06.30, 8.00 Телемагазин

(2015 р. /16). Ліга

11.30 Україна: забута історія

07.30 Ланчбокс

чемпіонів УЄФА

12.25 Війна всередині нас

08.20, 19.00 Шість соток

06.00 «Барселона» – «Баєр»

07.45 Топ-матч

13.20 Суперчуття

07.55 Польща – Ісландія.

14.20 Повітряні воїни

Контрольна гра
ФУТБОЛ-1

07.10, 8.10 «Новий день»

«Новини країни»

польоти»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

20.15, 22.45 Т/с «Відпустка у

ПРЯМИЙ

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

08.45 Натхнення

06.25 Невигадані історії

01.05 Х/ф «Сили природи»

танкові битви»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

09.30 Машина часу

сосновому лісі»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

08.15 Форшмак

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

09.00 Х/ф «Чорний принц»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 23.40 «Слідство вели... з

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.50, 14.45, 17.00, 3.05
«Випадковий свідок»

ІНТЕР

11.00, 17.20 Удачний проєкт

15.15, 19.50 Секретні території
16.10, 20.50 Крізь простір і час із

09.45 Yellow
10.00 Франція – Болгарія.
Контрольна гра
11.50 Огляд сезону. Чемпіонат

Морганом Фріменом
17.00, 21.45 Створення бренду
17.55 Дикі тварини
18.25, 4.45 Світ дикої природи

Італії
12.45 Португалія – Ізраїль.
Контрольна гра
14.30 Нідерланди – Грузія.

18.55 Магiя океанiв

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні
поради
14.00 Сам собі кухар
14.30 Смачні страви
15.00 Спеція
15.30 Правила виживання
16.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

22.40 Ганг
01.40 Формула любові
23.30 Апокаліпсис: нескінченна
03.20 Арт-простір

18.00 «П’ята колонка»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»

Контрольна гра

реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запорєбрик NEWS»

10.20 Німеччина — Латвія.
Контрольна гра
12.05, 1.55 Іспанія — Литва.
Контрольна гра
13.50 Польща — Ісландія.
Контрольна гра

КАНАЛ «2+2»

16.20 Україна – Кіпр. Контрольна
гра

19.10 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ
04.55 Т/с «Два полюси любові»
09.05 Т/с «Продається будинок
із собакою»
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

18.10 Іспанія – Литва.

20.00, 21.05 «EURO NON STOP»

16.00 Франція — Болгарія.

21.35 LIVE. Туреччина – Італія.

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Контрольна гра

УЄФА Євро-2020

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

08.30 Х/ф «Повітряний

18.00 Португалія — Ізраїль.

01.15 Журнал Ліги чемпіонів

маршал»

Контрольна гра

02.10 «МЮ» – «Інтер». 1/8

10.35 Х/ф «П’ятий елемент»

20.00, 21.05 «EURO NON STOP»

фіналу (2008 р. /09). Ліга

13.00 «Загублений світ»

21.35 LIVE. Туреччина — Італія.

чемпіонів УЄФА

УЄФА Євро-2020

18.15 «Спецкор»

23.55 «Великий футбол»

18.50 «ДжеДАІ»

01.15 Огляд ігрового дня.

21.55 Х/ф «В ім’я короля-2»
23.50 Х/ф «В ім’я короля-3»

К1
06.30 «Top Shop»

23.55 «Великий футбол»

19.25 Х/ф «В ім’я короля»

06.00 ТЕТ Мультиранок

21.00, 22.45 Футбол NEWS

17.50 Yellow

Контрольна гра
04.00 Бельгія — Хорватія.
Контрольна гра

04.00 Німеччина – Латвія.
Контрольна гра

ТЕТ

03.25 Місця сили. Хотин

Контрольна гра

06.20 Х/ф «Заручниця-3»

18.00 «Секретні матеріали»

00.35 Божевільний світ
02.40 Страх у твоєму домі

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

війна
04.10 М/ф

18.30 Спецпроєкт «Влада

09.15 М/с «Сімпсони»
12.45 Т/с «Сишиш-шоу»

NEWS

09.30, 12.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
11.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.30 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»

09.15 Х/ф «Столику,
накрийся»
10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

00.15, 0.45 Країна У-2

18.40 Х/ф «В обіймах брехні»

01.15 Ігри приколів

00.10 Х/ф «Трикутник»

02.15 Рятівники

06.00 Містична Україна

02.00 Т/с «Три сестри»

03.15 Віталька

07.00 Бандитська Одеса

02.50 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

МЕГА

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021

12 червня
UA: Перший
06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 2.00,
3.35, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Івасик-Телесик»
07.20 М/ф «Капітошка»
07.30 М/ф «Повертайся,
Капітошко»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.05 Д/ф «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго»
08.30, 13.25 Д/ф «Боротьба за
виживання»
09.05 Телепродаж
09.35 Візуальний код
10.15 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ф «Найбільші міграції в
природі»
11.45 Х/ф «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»
13.55 Міста та містечка.
Кременець
14.15 Концерт «Кобза»
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Міста та містечка
16.10, 5.05 Д/ф «Дикі тварини»
16.45 Т/с «Імперія»
19.30 Х/ф «Іван Миколайчук.
Посвята»
21.25 Пишемо історію
22.30 Д/ф «Секрети історії.
Портрети»
01.10 Спецпроєкт «Хвиля»
02.25 Земля, наближена до неба
02.35 Д/ф «Заміновані
вірністю»
04.55 Невідомі Карпати
НТН
05.45 Х/ф «Одеські канікули»
07.10 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
12.40 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
13.55 Т/с «Смерть у раю»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.55 «Свідок»
19.30 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
21.05 Х/ф «Братство по
крові»
23.10 Х/ф «Рейд-2»
02.00 «Таємниці кримінального
світу»
03.25 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15, 13.30, 0.30 Мама реготала.
Найкраще
08.15 М/ф «Аладдін»
09.30 М/ф «Темний плащ»
11.10 Т/с «Друзі»
14.35 Мама реготала
16.30 Х/ф «Щосили»
18.20 Х/ф «Загін «Дельта»
20.50 Х/ф «Загін «Дельта»2: колумбійський
зв’язківець»
23.00 «Назустріч пітьмі. Тіло»
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45, 10.50 Т/с «Татусі»
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.05 «Супермама»
21.00 «МастерШеф.
CELEBRITY»
ПРЯМИЙ
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини
10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15 «Запорєбрик NEWS»
13.35 «Новини від Христини»
14.15, 15.15, 16.10 Д/ф
17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»

ІНТЕР
05.45 М/ф «Казка про царя
06.55 «Слово предстоятеля»
07.05 Х/ф «Белль і
Себастьян: пригоди
тривають»

14.00 Комедія «Свати»

10.00 «Корисна програма»

20.10 «Чистоnews-2021»

11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «Кортик»

20.15 «Вечірній квартал»

16.00 Т/с «Не жіноча робота»

22.15 «Жіночий квартал»

20.00, 2.20 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі»
22.10 «Великий бокс. Владислав
Сіренко — Ньюфел

01.20 Бойовик «Карти, гроші,

03.15 Фентезі «Соломон Кейн»

Уатах»
00.10 Х/ф «Tри дев’ятки»
02.50 Х/ф «МоскваКассіопея»
04.10 Х/ф «Отроки у Всесвіті»

04.50 «#Гуднайтклаб-2021»

05.30 «Мультфільм»

два стволи»

07.25, 3.30 Реальна містика
09.30, 1.00, 2.15 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
11.30, 15.20 Т/с «Невипадкові

кухня»

19.30, 5.20 ТСН

2021»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.30 Скарб нації

05.30 «Вар’яти»

04.40 Еврика!

08.10, 10.00 «Kids time»

04.50 Факти

08.15 М/ф «Пташиний ульот»

05.15
06.55
09.00
10.45

10.05 «Орел і решка. Земляни»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

Салтана»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

23.20, 0.20 «Світське життя-

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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зустрічі»
15.45, 21.00 Т/с «Сашкова

Не дай себе обдурити
Х/ф «Без компромісів»
Х/ф «Підривник»
Х/ф «У пошуках
пригод»

12.35, 13.00 Т/с «Пес»

справа»
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Бельгія — Росія

12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Скарб Амазонки»
21.05 Х/ф «Рятувальники
Малібу»
23.30 Х/ф «Антураж»

00.00 Гучна справа

01.30 Т/с «Таємні двері»

01.45 Телемагазин

03.00 Я зняв!

11.00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12.00
14.10
16.25
18.15

«Орел і решка»
Х/ф «Я номер чотири»
Х/ф «Аксель»
Х/ф «Людина-павук:
повернення додому»
21.00 Х/ф «Людина-павук:
далеко від дому»
23.35 Х/ф «Хижа в лісі»
01.30 «Improv Live Show»
02.15, 3.00 «Зона ночі»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

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

11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

08.15 Д/с «Неймовірні
18.00, 20.00, 23.00, 0.00,

винаходи»

10.15 Форшмак

18.20, 0.35 Невигадані історії

10.35 Медекспертиза

19.00 Д/c «Майстри війни»

11.10 Гончаренко рулить
11.30 Бла-бла Таксі

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

22.00 Д/c «Загадки нацистських
злочинів»
00.10 Є сенс
01.10 Д/с «Найбільші танкові

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час

08.40 Натхнення

12.15, 15.15 Концерт

21.00 Час новин. Підсумки дня

новин

09.10 Автопілот

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.10 Обережно, діти!

21.35, 3.00 Вікно в Америку

04.10 Фізкульт ура!

12.45 М/ф «Норм та нестримні:
велика пригода»
14.00 М/ф «Пташині пригоди»
15.30 М/ф «У пошуках Немо»
17.15 Х/ф «Марлі та я»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
23.00 Х/ф «Смерть на
похороні»
01.00 Панянка-селянка
02.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

09.30 Майстри ремонту

КАНАЛ «2+2»
«Шалені перегони-2018»
«ДжеДАІ-2019»
«ДжеДАІ-2020»
«Загублений світ»
Т/с «Бібліотекарі-2»
Х/ф «Бронежилет»
Х/ф «Ікар»
Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
20.50 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: коли
природа кличе»
22.40 Х/ф «Бладрейн»
00.20 Х/ф «Бладрейн-3:
Третій рейх»
01.55 «Відеобімба-2»
03.15 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Туреччина – Італія. УЄФА
Євро-2020
14.00, 15.05 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Вельс – Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
17.55, 18.25 «EURO NON STOP»
18.50 LIVE. Данія – Фінляндія.
УЄФА Євро-2020
20.55, 21.25 «EURO NON STOP»
21.50 LIVE. Бельгія – Росія.
УЄФА Євро-2020
01.15 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії
02.10 «Реал» – «Барселона».
1/2 фіналу (2010 р. /11).
Ліга чемпіонів УЄФА
04.00 Франція – Болгарія.
Контрольна гра

06.00
07.00
08.00
08.55
12.00
15.20
17.10
19.00

ФУТБОЛ-1
06.00 Туреччина — Італія. УЄФА
Євро-2020
08.00, 3.15, 5.20 Топ-матч
08.10 «Барселона»
— «Баварія». 1/4
фіналу (2008 р. /09). Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Д/ф «Особлива
атмосфера»
12.10 Україна — Кіпр.
Контрольна гра
14.00, 15.05 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Вельс — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
17.55, 18.25 «EURO NON STOP»
18.50 LIVE. Данія — Фінляндія.
УЄФА Євро-2020
20.55, 21.25 «EURO NON STOP»
21.50 LIVE. Бельгія — Росія.
УЄФА Євро-2020
23.55 «Великий футбол»
01.15 Yellow
01.25 Вельс — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
03.30 Данія — Фінляндія.
УЄФА Євро-2020
ФУТБОЛ-2
06.00, 13.15 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра
06.40 Топ-матч
06.55 Португалія – Ізраїль.
Контрольна гра
08.45, 23.55 «Великий футбол»
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS

МЕГА
06.00, 8.30, 2.00 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
09.20 Правда життя
10.20 Речовий доказ
11.30, 0.00 Секретні території
12.30 У пошуках істини
14.25 Бойові кораблі
15.20, 21.00 Стрільці: легенди
Дикого Заходу
18.20 Світ дикої природи
19.10 Магiя океанiв
20.05 Ганг
01.00 Суперчуття
02.50 Прихована реальність
К1
«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Котися!»
Х/ф «В обіймах брехні»
«Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Сховище»
01.45 Т/с «Три сестри»
03.20 «Нічне життя»
06.30
08.00
08.50
10.50
12.45
14.35

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квартирне питання
09.30 Ідеї ремонту
10.20, 0.10, 3.40 Корисні поради
11.10 Правила життя
12.50 Один за 100 годин
14.30, 22.30 Удачний проєкт
16.10 Дачна відповідь
19.10 Шість соток
01.40 Формула любові

війна: свідчення війни»
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Норм: ключі від
королівства»

битви»
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.00,
3.35, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Котигорошко»
07.20 М/ф «Кривенька Качечка»
07.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
07.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
08.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Незвідана Україна
14.35 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.10 Д/ф «Дикі тварини»
16.45 Т/с «Імперія»
19.35 Пишемо історію
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ
23.05 #@)??$0 з Майклом
Щуром
23.30 Д/ф «Світ дикої природи»
00.35 Х/ф «Іван Миколайчук.
Посвята»
02.25 Земля, наближена до неба
02.35 #ВУКРАЇНІ
03.05 Бюджетники
04.55 Невідомі Карпати
НТН
05.45 Х/ф «За два кроки від
«Раю»
07.20 «Слово предстоятеля»
07.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.10 Т/с «Смерть у раю»
13.20 Х/ф «Братство по
крові»
15.20 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
17.10 Х/ф «Одиночне
плавання»
19.00 Х/ф «Холодне літо 53го»
21.00 Х/ф «Екіпаж машини
бойової»
22.20 Х/ф «Спека»
00.25 Х/ф «Рейд-2»
03.05 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15, 14.50, 0.50 Мама реготала.
Найкраще
08.15 М/ф «Аладдін»
09.30 М/ф «Темний плащ»
11.10 Т/с «Друзі»
14.00 Д/ф «Особлива
атмосфера»
15.55 Мама реготала
17.40 Х/ф «Кіборг»
19.20 Х/ф «Американський
ніндзя»
21.10 Х/ф «Американський
ніндзя-2.
Протиборство»
23.00 «Назустріч пітьмі. Плоть
і кров»
СТБ
04.45 Т/с «Татусі»
09.55 «МастерШеф.
CELEBRITY»

13 червня

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

ІНТЕР

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 10.50 «Мандруй Україною
з Дмитром Комаровим»
12.00, 1.55 «Світ навиворіт»

05.20 «Таємний агент»

Себастьян: друзі

05.30 Еврика!

05.50, 7.15 «Kids time»

назавжди»

06.50 Реальна містика

05.35 Факти

05.55 М/с «Том і Джеррі»

06.00 Не дай себе обдурити

06.05 М/ф «Том і Джеррі: Робін

08.15 Т/с «Найкращий чоловік»

09.00 «Готуємо разом»

15.50, 21.00 Т/с «Переклад не

10.00, 11.00, 11.50 «Інше життя»
12.45 «Речдок. Випереджаючи

07.50 Більше ніж правда

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

17.15 Х/ф «007: координати
21.00 Бойовик «Правдива
брехня»

«Скайфолл»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Невловимі
месники»

23.55 Бойовик «Людина, що

23.35 Х/ф «Біле сонце
біжить»
05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

пустелі»
01.15 «Речдок»

18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»
23.00 Х/ф «Безодня»

Гуд та Миша-сміхотунка»
07.20 Х/ф «Голодні ігри»
10.10 Х/ф «Голодні ігри: у
вогні»
13.10 Х/ф «Х/ф Голодні ігри.
Сойка-переспівниця.
Частина 1»
15.40 Х/ф «Х/ф Голодні ігри.
Сойка-переспівниця.
Частина 2»
18.15 Х/ф «Нова Людинапавук»
21.00 Х/ф «Нова Людинапавук-2: висока
напруга»

01.50 Т/с «Таємні двері»

23.55 «Improv Live Show»

03.25 Я зняв!

01.55 «Вар’яти»

23.10 Д/c «Друга світова війна:

08.45, 11.30 Громадянська

потрібно»

час»

19.30 «ТСН-тиждень»

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Скарб нації

08.00 «уДачний проєкт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

ICTV

05.50 Сьогодні

06.15 Х/ф «Белль і

08.00 «Сніданок. Вихідний»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Нідерланди
— Україна
00.00 Гучна справа
01.00, 2.15 Т/с «Сашкова справа»
01.45 Телемагазин
04.40 Агенти справедливості

оборона
09.45 Анти-зомбі
10.35 Секретний фронт
12.35, 13.00 Х/ф «Роман із
каменем»
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Рятувальники
Малібу»
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки»

5 канал
08.05 Невигадані історії

15.15 Концерт

20.10, 2.15 Машина часу

17.00, 20.00, 23.00, 0.00,

08.25 Vоїн — це я!

17.10 Д/c «Масштабні інженерні

21.00 Час новин. Підсумки дня

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.35 Натхнення

новин

09.00 Божественна літургія ПЦУ

06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00,

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

11.00 Божественна літургія

07.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
15.00 «Супермама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
23.30 «Таємниці ДНК»

УГКЦ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «П’ята колонка»
14.00, 15.30 Концерт
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Прямий доказ»
20.25 «Війна за незалежність»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00
07.00
08.00
09.20
12.15
14.05
16.10

«Шалені перегони-2018»
«ДжеДАІ-2019»
«ДжеДАІ-2020»
«Загублений світ»
Т/с «Бібліотекарі-3»
Х/ф «Джек-стрибунець»
Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
18.10 Х/ф «Фантастична
четвірка»
20.10 Х/ф «Фантастична
четвірка-2: вторгнення
Срібного Серфера»
22.00 Х/ф «Важка мішень»
00.00 Х/ф «Хранителі
скарбів»
02.00 «Відеобімба-2»

битви»
01.55 Огляд преси

Мірошниченко

22.00 Д/c «Загадки нацистських

03.10 Обережно, діти!

04.10
04.15
04.55
05.45

13.10 Yellow
13.30 Журнал. УЄФА Євро-2020
14.00, 15.05 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Англія – Хорватія.
УЄФА Євро-2020

06.00, 3.35 Бельгія — Росія.
УЄФА Євро-2020
07.50 Туреччина — Італія. УЄФА
Євро-2020
09.50 Yellow
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10 Вельс — Швейцарія.
УЄФА Євро-2020
13.00 Д/ф «Особлива
атмосфера»
14.00, 15.05 «EURO NON STOP»
15.50 LIVE. Англія — Хорватія.
УЄФА Євро-2020
17.55, 18.25 «EURO NON STOP»
18.50 LIVE. Австрія — Півн.
Македонія. УЄФА Євро2020
20.55 «EURO NON STOP»
21.50 LIVE. Нідерланди
— Україна. УЄФА Євро2020
23.55 «Великий футбол»
01.15, 3.20, 5.25 Топ-матч
01.30 Англія — Хорватія. УЄФА
Євро-2020

00.10 Д/с «Найбільші танкові

тижня з Анною

19.00 Д/c «Майстри війни»

«Найкраще»
«102. Поліція»
«Зловмисники»
Телемагазини

21.20 Вечірній преЗЕдент
21.30 Вечір з Яніною Соколовою

12.15 Індійський фільм

ФУТБОЛ-1
ПРЯМИЙ

помилки»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

свідчення війни»

17.55, 18.25 «EURO NON STOP»

04.10 Фізкульт ура!

злочинів»
15.20, 21.00 Стрільці: легенди
Дикого Заходу
18.20 Світ дикої природи
19.10 Ганг
01.00 Суперчуття
03.15 Бандитський Київ

18.50 LIVE. Австрія – Півн.

20.55 «EURO NON STOP»
21.50 LIVE. Нідерланди
– Україна. УЄФА Євро2020
03.35 Вельс – Швейцарія. УЄФА
Євро-2020
МЕГА
06.00 Випадковий свідок

06.30
08.00
08.40
10.30
12.15
14.15

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Простачка»
Х/ф «Котися!»
«Орел і решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «Трикутник»
01.40 Т/с «Три сестри»
02.30 «Нічне життя»

Сірко: смерть перевертня
10.40 Речовий доказ
11.50, 0.00 Секретні території
12.50 У пошуках істини
13.40 Брама часу
14.25 Бойові кораблі

20.30 Дачна відповідь
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Пташині пригоди»
12.45 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14.00 Х/ф «Золотоволоска»
15.45 Х/ф «Марлі та я»
17.15 М/ф «У пошуках Дорі»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою

08.45, 2.00, 5.20 Містична Україна
09.35 У пошуках істини. Отаман

18.00 Сенсації екрана

К1

Македонія. УЄФА Євро2020

14.40 Шість соток

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
08.50 Майстри ремонту
10.20 Один за 100 годин
12.00, 0.10, 3.40 Корисні поради
13.00 Правила життя

19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
23.00 Х/ф «Скільки у тебе?»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд ігрового дня (8.06).
Контрольна гра
06.50, 3.20, 5.30 Топ-матч
07.00 Бельгія – Росія. УЄФА
Євро-2020
08.45, 23.55 «Великий футбол»
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
22.45 Футбол NEWS
10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 1.15 Данія – Фінляндія.
УЄФА Євро-2020

www.umoloda.kyiv.ua

СУСПІЛЬСТВО
Ганна ЯРОШЕНКО

Життя непередбачуване, і ніхто
не знає, які випробування чекають на нас завтра. Сталося
так, що фахівець у сфері телекомунікацій Віталій Майборода,
котрий мав велику квартиру в
центрі Полтави, раптом залишився без житла. Варто зазначити, що чоловік є батькомодинаком (самотужки піднімає
на ноги доньку Віталіну), відтак
перед ним постало завдання
терміново розв’язати житлову
проблему. Найперше виникла
задумка звести будинок за ціною звичайної однокімнатної
квартири.
— Я міркував так: де краще жити
— в тісній однокімнатній квартирі чи у приватному будинку
з бодай невеликим двориком,
у якому можна припаркувати
автомобіль, поставити бесідку,
аби збиратися там із друзями?
— ділиться 55-річний Віталій
Майборода. — Відповідь, як на
мене, очевидна.

Із завданням звести будинок за
ціною однокімнатної квартири
впорався на сто відсотків
Сім років тому він узявся за
реалізацію цієї ідеї на земельній
ділянці площею шість соток, що
розташована в районі колишнього Малобудищанського цегельного заводу. У чому ж унікальність будинку, про який ідеться?
Насамперед у тому, що він круглої форми, а дах у ньому має вигляд купола (це дає суттєву економію при будівництві, адже на
скатний дах у звичайному будинку припадає 30 відсотків витрат).
Стіни першого поверху викладені
з цегли й газоблоків. А другий поверх виготовлений за японською
технологією повністю з пінопласту (японці називають пінопласт
будівельним матеріалом ХХІ
століття) й покритий бітумною
черепицею, причому не містить
дерев’яного чи металевого каркаса. За словами господаря, оскільки будинок округлої форми, вітер
торкається його стін по дотичній,
а отже, не так охолоджує.
Спочатку наш герой звів перший поверх площею 30 квадратних метрів, потім добудував другий (тут тепер — доньчина кімната), отримавши загалом 60 квадратних метрів житлової площі.
Згодом пану Віталію цього виявилося замало, тож він вирішив розширити дім, спорудивши по колу
ще одну стіну. І от тепер має будинок із чотирьох кімнат площею
понад 100 квадратних метрів.
— На сьогодні я вклав у це
приміщення 20 тисяч доларів. У
сусідній багатоповерхівці приблизно стільки ж коштує однокімнатна квартира, — порівнює
чоловік. — Відтак якщо хтось
захоче й собі побудувати подібну оселю, треба розраховувати
на те, що квадратний метр такого житла обійдеться приблизно у
200 умовних одиниць.
П’ять років тому ми вже писали про нетипову домівку Віталія
Майбороди. Тоді її будівництво
було саме в розпалі. Хоча й тепер,
попри те, що пан Віталій із донькою от уже кілька років обживають помешкання, тут іще чимало
недоробок.
— Чому так довго доводжу
все до належного стану? Усе впирається в гроші, — пояснює господар купольного будинку. — Я
військовий пенсіонер. Раніше
мав бізнес, але зараз усі свої підприємства закрив. Якщо ж є кошти, ось такий будинок можна звести навіть самотужки за якихось
три-чотири місяці — максимум
за пів року. Я будував його з допомогою своїх друзів, які є членами ГО «Центр підприємливих лю-
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І світить, і гріє
Спорудивши енергоефективний будинок,
полтавець став незалежним від дорогої
«комуналки»
дей». Сам я очолюю цю громадську організацію, об’єднуючи під
своїм дахом людей, котрі йдуть
дещо попереду всіх і готові втілювати прогресивні ідеї в життя.
Нині можу з певністю сказати,
що з першим завданням — звести будинок за ціною однокімнатної квартири — впорався на всі
сто відсотків.

Наступним завданням було
добитися повної автономії
будинку
Друге завдання випливло вже
в ході будівництва. Річ у тім, що
пан Віталій почав зводити свій
дім у межах дачного кооперативу, до якого на ту пору не було підведено ані мереж теплопостачання, ані електрики, ані природного
газу. Це і спонукало його встановити новітні системи енергозабезпечення — обладнання, яке забезпечує життєдіяльність будинку
та робить його автономним.
— Щоправда, водою поки що
користуюся кооперативною (витрати на неї становлять 50—70
гривень на місяць), але з часом
планую пробурити у дворі свердловину. Мене всі відмовляють від
такого кроку, адже це влетить у
добру копієчку, та я мислю інакше: для мене є принциповим добитися стовідсоткової автономії
свого помешкання, — констатує
мій співрозмовник.
— Гаразд, із водою все зрозуміло. А як ви розв’язали проблему з теплом? — цікавлюся.
— Ми з Віталіною теплолюбні — у нас і взимку температура
повітря в приміщенні не опускається нижче 22 градусів. Найперше, що спало на думку, —
збудувати дров’яну піч. Але при
цьому я врахував особливість купольного будинку, зробивши не
вертикальний димохід, а горизонтальний (заклав його під підлогою). У підсумку така піч працює як тепловий акумулятор:
протопивши раз, потім можна
й три доби не топити. Тому 3-4
кубометрів дров цілком вистачає, щоб перезимувати без проблем, — охоче розповідає полтавець. — Потім захотілося встановити газовий конвектор (або
обігрівач). Він живиться природним газом, тож довелося придбати балон із блакитним паливом. Вмикав цей пристрій тільки раз, коли купив, — щоб випробувати, як він працює. Балона
газу вистачило десь на тиждень,
аби забезпечити опалення кімнати площею 20—30 квадратних метрів. Але як дров’яна піч,
так і газовий конвектор — це резервні системи опалення на випадок, якщо, не дай Боже, вийде з
ладу основна, електронна. Далі
мої пошуки альтернативи дорогих енергоносіїв привели мене до
думки про використання безкоштовної енергії сонця. Прочитавши
в інтернеті інформацію про сонячний повітряний обігрівач, вирішив зробити такий прилад власноруч. Принцип його роботи простий: сонячні промені нагрівають
металеву пластину колектора, а
спеціальний вентилятор перекачує тепле повітря до будинку. Таких сонячних колекторів у мене
шість.
Але й на цьому Віталій Май-

борода не зупинився — минулоріч вирішив удосконалити згадану систему опалення. Річ у тiм,
що другий поверх так званої прибудови з сонячного боку він повністю покрив прозорим плоским
пластиковим шифером, що має
тривалий термін використання
й добре утримує тепло. Спершу
планував створити тут зимовий
сад. Однак сонце настільки нагрівало приміщення, що квіти цього
не витримали — засохли.

Повітряна пічка, що
підігрівається за
рахунок енергії сонця
— Площа цієї зони — 40 квадратних метрів, а обсяг повітря —
понад 100 квадратних метрів. Зараз надворі температура повітря
становить 10 градусів, а в «зимовому саду», як бачите, 30 градусів. За сонячної ж погоди тут
спекотно, як в Африці, а термометр просто «зашкалює», — запевняє господар оселі. — Тобто
це така собі повітряна пічка, що
підігрівається за рахунок енергії
сонця. Аби подати тепле повітря
всередину будинку, я встановив
систему трубопроводів діаметром
180 міліметрів, розвівши металеві труби по всіх кімнатах, а також вентилятор і датчик. Ця система виявилася настільки ефективною, що відразу замінила всі
сонячні колектори — тепер необхідність у них відпала, тож збираюся їх демонтувати.
До речі, батареї всередині будинку інженер телекомунікацій
також зробив сам зі звичайної
керамогранітної плитки для підлоги. Вони працюють за принципом «теплої підлоги», от тільки
кріпляться до стін. Подібні керамічні обігрівачі продаються й
у магазині, але коштують по 900
гривень. А саморобні обійшлися
Віталію Майбороді по 300 гривень кожен. Проте ефективнiшою системою опалення на сьогодні він вважає тепловий насос
або інвекторний кондиціонер,
який узимку може працювати
як обігрівач. Цей пристрій збирається придбати вже найближчим часом. Розраховує, що працюватиме він, знову ж таки, від
дармової енергії сонця. Метикуватий чоловік радить придбати
його й тим мешканцям багатоповерхівок, котрі мають індивідуальний тепловий лічильник і за
потреби можуть перекрити централізоване теплопостачання.
Звісно, головне в будинку —
це електрика, адже з нею в сімействі, яке складається з двох
членів, пов’язане не тільки освітлення домівки, а й робота двох
холодильників, електропечі,
пральної машини, комп’ютерів
тощо. Аби розв’язати й цю проблему, винахідливий пан Віталій
встановив на даху чотири сонячні
панелі (їхня загальна потужність
становить приблизно 2 кіловати,
а за місяць вони спроможні виробити близько 300 кіловат-годин електроенергії). Чоловік
стверджує: цього цілком вистачає, щоб забезпечити й освітлення в будинку, і роботу електроприладів. Хоч найближчим часом він планує додати ще чотири сонячні панелі, аби довести
виробіток електроенергії до 600

❙ Ось таку вітроустановку, зроблену з двох розрізаних навпіл бочок,
❙ пан Віталій вважає найефективнiшою.
кіловат-годин на місяць.
— Нещодавно й сусіду допоміг встановити на оселі п’ять сонячних панелей. Це в нього дачний будинок, але життя склалося так, що він теж мешкає тут
постійно. І ось така кількість
сонячних модулів повністю забезпечує помешкання електрикою. Але я всіх попереджаю, що
сонячні панелі ефективно працюють лише від березня до жовтня. У зимові ж місяці ефективність сонячної станції падає десь уп’ятеро. Це потрібно
обов’язково враховувати, — наголошує Віталій Майборода.

Сонячні панелі працюють
у тандемі з вітрогенератором
Який же вихід зі становища?
Можна докупити сонячні панелі, що й збирається зробити герой цього матеріалу. А поки що в
пана Віталія сонячні панелі працюють у тандемі з вітрогенератором. Тобто взимку, коли сонце дає менше світла й тепла, він
включає вітроустановку й у такий спосіб використовує безкоштовну енергію вітру.
— Оце серце енергозабезпечення мого будинку — мережевий інвектор, — показує чоловік. — До нього підключені
фотоелектричні модулі й домова
мережа. Він перетворює вироблену в панелях енергію на змінний струм. Завдяки цьому інвектору сонячна станція може працювати без акумулятора. Це дає
суттєву економію, адже акумулятор тягне на половину її вартості. Хоча, аби добитися повної
автономії свого будинку, потрібно витратитися. Тож я планую
його придбати, аби мати в запасі
мінімум 10 кіловат-годин електроенергії. Бо буває ж так, що днів
три-чотири надворі стоїть похмура погода. До речі, тим містянам,
котрі мешкають у багатоповерхівках, рекомендую встановлювати сонячні панелі на балконах,
аби зменшити витрати на «комуналку». Думаю, непомірні ціни
на комірне, які з часом тільки
зростатимуть, урешті-решт змусять людей вдатися до таких кроків.
На обійсті Віталія Майбороди стоять шість чи сім власноруч
зроблених вітроустановок. Навіщо так багато? Усе тому, що чоловік експериментує, яка з них
найефективнiша.
— Конструкцію оцього вітрогенератора запозичив в інтернеті.
Це копія вітрогенератора китайської фірми. Такий промисловий
пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну коштує 45 тисяч гривень. От я
й став думати, як його здешевити. І знайшов рішення: дві 200літрові бочки розрізав навпіл,
встановивши половинки під кутом одна до одної. А замість генератора використав знятий з елек-

тровелосипеда, перепаявши контакти. Така модель може працювати на землі: за швидкості вітру
3-5 метрів за секунду починає виробляти електроенергію. А загалом її можна використовувати де
завгодно. Як бачите, така ж вітроустановка стоїть на даху мого
будинку. А оцей вітрячок, зроблений із бочки, розрізаної на
п’ять частин, призначений для
роботи однієї електричної лампочки, його можна використовувати на дачі. В Україні є такий винахідник, учений Олексій
Оніпко, то він розробив вітряк
отакої форми, а я його повторив.
От бачите, вітер незначний, а він
рухається. А оце вітрова турбіна,
яка може виробляти 1 кіловат
електроенергії за годину. Закінчивши випробування, поставимо
її на даху п’ятиповерхівки. Така
вітроустановка може забезпечити освітлення навколо будинку
у вечірній час, — на свою улюблену тему пан Віталій може говорити годинами. — Оцей горизонтальний вітряк рекомендують
підняти на висоту 6-8 метрів —
не в кожного є така можливість.
До того ж і працює він дуже шумно. Натомість вертикальні вітроустановки працюють так, що ми
їх не чуємо.
— І яка ж із них найефективнiша? — допитуюся.
— Ота, що встановлена на
даху, — стверджує любитель експериментів.

«Українці ще не дозріли
до такої форми житла»
Віталій Майборода переконаний, що за ось такими купольними автономними будинками
— майбутнє. Адже їх будівництво обходиться вдвічі-втричі дешевше за звичайні, не кажучи
вже про економію на «комуналці» за його експлуатації.
— Відверто кажучи, у мене
була ідея споруджувати такі оселі
для українців, — зізнається пан
Віталій. — Я навіть мав замовлення. Але телефонували з Казахстану, Ізраїлю, Америки. На жаль,
не міг туди поїхати, бо ні з ким залишити доньку. Будував би тут, в
Україні, але реальних замовлень
від співвітчизників не було. Багато людей приїжджають, аби подивитися на мій дім. Комусь він подобається, комусь — ні. От сусідка говорить, що в такому нізащо не жила б. Дехто цікавиться,
як у круглому помешканні розмістити меблі. А загалом у мене
склалося враження, що земляки ще не дозріли до отакої купольної форми житла. І хоч у
багатьох областях України вже
з’являються подібні будинки,
на Полтавщині таких я не зустрічав. У Полтаві дім такої форми
є тільки в мене, та ще в колишньому передмісті Юрівці бачив
будинок, який називають геодезичним куполом. ■
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■ ВИСТАВКА

Бог танцю з Києва
Українські гетьмани та кошові отамани Війська
Запорозького предкам зірки балету Сергія Лифаря
надавали грамоти
Валентина САМЧЕНКО
У квітні виповнилося 116 років з дня
народження уродженця Києва, якого називали Богом танцю. Проживши багато
років у Парижі, він заповів, щоб саме за
місцем народження його ідентифікували на пам’ятній плиті у Франції. Про це
та багато визначного іншого з життя одного з найвидатніших танцівників зі світовим ім’ям розповідає у Києві виставка
«Серж Лифар. Політ Ікара», яка проходить у Національному музеї історії України. І хоча в одній великій залі виставлено лише незначну частину з подарованих на початку 2000-х Україні близько
1,5 тисячі предметів, пов’язаних із зіркою балету, зокрема й особистих речей,
— це у Києві одна з найкращих виставок
останніх років.
На виставці представлені, зокрема,
балетна туфелька, яку пошила мама для
юного Сергія, та золоте таке взуття — найпрестижніша міжнародна нагорода в галузі хореографії Oscar de la dans; виготовлений Коко Шанель костюм Аполлона
для танцівника; його листування з родиною 1920–30-х років, фото та театральні
програми і навіть малюнки Сержа Лифаря; пуанти Анни Павлової і дорожня валіза Сергія Дягілєва. Організатори заявляють, що експозиція — як своєрідні овації Сергію Лифарю в Києві, його рідному
місті, про які він мріяв, але так і не почув їх тут за життя, навіть залишив свого
часу Паризьку оперу, образившись за те,
що менеджери не змогли домовитися про
гастролі трупи тоді в СРСР.
«Як свідчать архівні джерела, що їх
ретельно дослідила Марина Курінна, Лихварі (прізвище на Лифар змінив Сергіїв дід
— Яків Давидович) походили із села Велика Мотовилівка Васильківського повіту, а
родина матері — Марченки — з села Македон Канівського повіту. Представники
цих двох родів належали до селян, а їхні
прізвища кілька століть поспіль траплялися серед парафіян місцевих православних церков», — каже кураторка виставки, завідувачка відділу тимчасових експозицій НМІУ Олена Іванова.
Дід Василь Марченко дожив до 100

літ. Це саме він занурював Сергія в український світ, про що внук вдячно писав
у спогадах. До приходу більшовиків Василь Марченко був успішним господарником, мав значні земельні ділянки, розводив племінну худобу. Гостюючи на свята
у родинному маєтку, хлопець уперше побачив «пожовклі вицвілі грамоти з восковими печатками, які Лифарям надали українські гетьмани та кошові отамани Війська Запорозького».
«Я часто запитував про наш рід моїх
батьків, але нічого не міг дізнатися, окрім
смутної легенди... як разом із татарськими ордами... прямували за наживою та
пригодами й перси в хутряних шапках, і
якийсь невідомий народ iз далекої казкової Індії — чорноволосі вершники з подовженим овалом бронзового обличчя, з гордою поставою та вічною тугою у млосних
мигдалеподібних очах. Від цих невідомих
вершників, які осіли на Запорозькій Січі,
походить наша родинна легенда, і ведуть
свій рід Лифарі», — писав Сергій Лифар у
збірці спогадів «Роки жнив».
Майбутній геній танцю народився 15
квітня 1905 року в сім’ї Михайла Лифаря,
чиновника міського департаменту водного
та лісового господарства, і його дружини
Софії з родини Марченків. Уже 1911 року
його віддали до імператорської Олександрівської київської гімназії. На роки його
навчання припала спочатку Перша світова війна. Далі ще складніший для Києва
період Української революції. Влада постійно змінювалася, а допитливий здібний гімназист мріяв про кар’єру піаніста.
У консерваторії вчився гри на роялі в петербурзького професора Фелікса Блуменфельда. Займався в одному класі з майбутнім піаністом-віртуозом Володимиром Горовицем. Утім у той неспокійний період
Сергій отримав поранення у праву руку —
і про гру на музичних інструментах довелося забути.
Випадково Сергій Лифар, уже підлітком, як сторонній глядач потрапив на заняття до знаменитої балерини Броніслави
Ніжинської, колишньої артистки СанктПетербурзького Маріїнського театру, — і
захотів танцювати. Знаменита танцівниця скептично оцінювала його таланти.

❙ Серж Лифар (у вишиванці) на зустрічі в Парижі з представниками
❙ Київської опери. 1964 р.
У 1921 році Броніслава Ніжинська
отримала запрошення від Сергія Дягілєва приїхати в Париж, щоб приєднатися
до його трупи як хореограф. Сергій Лифар продовжував самостійно займатися в
Києві. А ще трохи згодом Ніжинська запросила п’ятьох своїх найкращих учнів
до трупи Дягілєва. Лифаря в початковому списку не було.
«Йшов 1921 рік. Мені було шістнадцять років, коли до нас надійшла приголомшлива звістка... Само собою зрозуміло, мене не обрали... З’ясувалося, що кордони закриті, будь-яка спроба залишити
Радянський Союз без спеціального дозволу розглядається як дезертирство і карається смертю. Один iз п’яти обраних
танцівників відмовився їхати. У найостанніший момент як заміна запропонували їхати мені», — згадував Сергій Лифар
у щоденнику.
На виставці представлене останнє відоме київське фото танцівника, датоване
17 листопада 1922 року. Сергій Лифар не
з першої спроби перетнув кордон. Однак
йому таки вдалося потрапити до Варшави. Звідти 13 січня 1923 року він переїхав
до Парижа.
Спочатку з-поміж п’ятірки киян, зарахованих до трупи Сергія Дягілєва, Сергій
Лифар був найслабшим (урешті-решт, він
дуже пізно почав займатися балетом). Утім
його наполегливість і педагогічна майстерність Енріко Чекетті, який був учителем Анни Павлової, Вацлава Ніжинського та багатьох інших балетних зірок, —
дали неперевершені результати, і Сергій
Лифар зайняв місце провідного танцівника в трупі. Виконував головні балетні партії, об’їздив із трупою весь світ.

❙ Виготовлений Коко Шанель костюм
❙ Аполлона для Сержа Лифаря.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
Сергій Лифар понад три десятиліття
творив у «Гранд-опера», він став педагогом, істориком і теоретиком танцювального мистецтва, ввійшовши до кола найзірковіших танцівників ХХ століття. Заснував Академію танцю при «Гранд-опера»,
був ректором Інституту хореографії та Університету танцю Парижа, почесним президентом Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. І
до останнього щиро відчував, що є українцем: «Навіть прекрасний блискучий Париж не зміг примусити мене, киянина, забути мій широкий, величний Дніпро». ■

■ ЧАС «Т»

Стіна ненависті для кохання
Як Ромео і Джульєтта в Київській опері співають українською
Валентина САМЧЕНКО
Виразні акценти лаконічної
сценографії та стриманих костюмів, відмінні вокал та хоровий
супровід і партії українською мовою — це те, що робить прем’єру
опери «Ромео і Джульєтта» у
Київській опері (Київському академічному театрі опери і балету
для дітей та юнацтва) подією, про
яку варто мати особисте враження, навіть якщо шекспірівська
тема здається давно знаною.
Режисерка та сценографка
вистави Олександра Зіберт так
коментує ідею постановки: «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно у
Київській опері — це позачасовий простір вічного повернення.
Тут за рамками-стінами криється щирість та вірність, за скелями непорозуміння ховається сила
кохання, але жорстокість, егоїзм
та байдужість суспільства не залишають місця світлому почут-

тю. Закохані стають безневинною жертвою непримиренного
соціуму. Та чи здатен хоч хтось
стати на захист кохання? Або ж
ми і є тими, хто першими кидає
у нього каміння».
Сцена театру, в порівнянні
з майданчиками інших київських закладів подібного репертуару, порівняно менша. І ця
наближеність до камерності підкреслює вічно актуальну несумісність окремої пари закоханих і навколишніх; окремішність світлого почуття від темних
замислів і випадковостей. Весь
світ для двох — великий простір,
допоки його не заповнюють навмисно інші так, що аж затісно.
Три основні кольори постановки — білий, чорний і трохи
червоного — як означення кохання і кривавої смерті та зречення від життя, що стало протестом проти жорстокості кровної ворожнечі. Цю гаму почуттів

зорового сприйняття високопрофесійно обрамлює хор та бездоганна гра оркестру під диригуванням Василя Василенка, народного артиста України, лауреата Шевченківської премії,
— трансформуючи для глядачів
шекспірівський твір в осучаснене сприйняття вічного протистояння добра і зла, ніжності і безжальності.
Написана в останні роки ще
ХVI століття англійською драма
Вільяма Шекспіра про боротьбу кланів Монтеккі та Капулетті, поміж якою народилася історія веронських закоханих, в
українському перекладі набуває нових відтінків ще й завдяки
мові. Бо глядач виразно чує, що
Ромео і Джульєтта славлять кохання мовою солов’я. Для оперної постановки, де мають співпадати слова з музикою, спеціально
замовляли переклад львівській
поетці Анні Волинській. (Вар-

❙ Джульєтта — Дар’я Москаленко, Ромео — Дмитро Фощанка.
то згадати, що двічі за переклад
цього твору брався Пантелеймон Куліш (1901-й і 1928 роки),
кілька років тому з’явився переклад Юрія Андруховича; були й
інші).
Упродовж останніх років не
раз порушувалося питання повернення на вітчизняні оперні
сцени відомих вистав в українському перекладі, як це було, спочатку починаючи ще з 1926 року,
а потім масово у 1960-1980-х. І

ось Київський академічний театр
опери і балету для дітей та юнацтва, який після ребрендингу має
універсальнішу назву Київська
опера, успішно представив постановку, що починає заповнювати
нішу опер українською мовою.
Чуттєві образи створили:
Джульєтта — Дар’я Москаленко, Ромео — Дмитро Фощанка.
І до останнього жила надія, що
режисерка у кінці змінить сюжет безсмертної класики. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЧЕРВНЯ 2021

СПОРТ
Борис Колесніков
президент ХК «Донбас» (Донецьк)

15

«Усі клуби та обласні асоціації зібралися для того, щоб об’єднати зусилля.
Це не альтернатива федерації. ФХУ як юридична особа може влитися у
справжню хокейну сім’ю, а не імітувати видимість роботи».

■ ХОКЕЙ

Із пропозицією про злиття
На фоні тривалого
конфлікту з
федерацією
професіональні
хокейні клуби країни
ініціювали створення
Всеукраїнської
асоціації
Григорій ХАТА
У вітчизняному хокейному господарстві з’явилася нова
велика громадська організація, котра за всіма атрибутами
дуже схожа на профільну федерацію. Подія, можна сказати,
нетривіальна, адже поява Української хокейної асоціації з
громадськими осередками в 24
регіонах країни за наявності існуючої Федерації хокею України сприймається не інакше, як
створення альтернативного (чи
паралельного) ФХУ органу управління.
Метою нової організації називають забезпечення методологічної, кадрової та фінансової підтримки дитячого хокею
в Україні, створення повноцінної молодіжної хокейної ліги,
а також проведення дорослих
та жіночих чемпіонатів країни. Зауважимо, що саме через
останній пункт — право на організацію національного чемпіонату серед чоловічих команд
— розгорівся серйозний конф-

❙ В українському хокеї точиться запекла боротьба за право організовувати та проводити чемпіонат України.
❙ Фото з сайту uhl.ua.
лікт між ФХУ та Українською
хокейною лігою.
Пославшись на невиконання УХЛ умов контракту, федерація в односторонньому порядку розірвала існуючу угоду й заявила, що з наступного сезону
самостійно займатиметься проведенням ЧУ. Підтверджуючи ж свої наміри, у ФХУ заявили про співпрацю з відомим вітчизняним хокеїстом, колишнім
гравцем НХЛ Дмитром Христичем, якому очільник федерації
Георгій Зубко запропонув обійняти пост директора чемпіонату України з хокею з шайбою в
новому сезоні-2021/2022 і в координації зі Спортивним комітетом і Спортивною дирекцією Фе-

дерації працювати над організацією національної першості.
Водночас юристи ФХУ наголосили, що «тільки одна національна федерація, статус якої є
лише у Федерації хокею України, може проводити офіційний
чемпіонат України згідно з Законом України «Про фізичну
культуру і спорт».
У заяві, оприлюдненій на
офіційному сайті ФХУ, підкреслюється, що саме участь у
чемпіонаті України, а не в будьяких інших змаганнях, надає
команді-учасниці низку преференцій, зокрема, можливість
виступу на міжнародній арені.
(А у наступному сезоні одразу
дві вітчизняні команди грати-

муть у єврокубках: «Донбас»
першим з українських колективів зіграє в хокейній Лізі чемпіонів, а «Сокіл» змагатиметься
в Континентальному Кубку).
До того ж у повідомленні
наголошується, що, відповідно
до чинного Договору з Міністерством молоді та спорту України, тільки ФХУ має виняткове право представляти український хокей на міжнародних змаганнях і проводити їх
на території України. І саме
Федерація має комунікувати з
організаторами таких міжнародних змагань, як Ліга чемпіонів чи Континентальний Кубок, а не інші хокейні суб’єкти,
адже це може призвести до не-

гативних наслідків — аж до дискваліфікації української команди чи країни-члена Міжнародної федерації хокею (IIHF).
Насправді від того, чию сторону в цьому протистоянні візьме
Міжнародна федерація хокею
на льоду, значною мірою й залежатиме подальший хід цього
конфлікту.
Ідеолог і натхненник створення УХА, президент ХК
«Донбас» Борис Колеснiков
каже, що поява нової Всеукраїнської хокейної організації
— це жодним чином не альтернатива ФХУ. «Усі клуби та обласні асоціації зібралися для
того, щоб об’єднати зусилля.
При цьому ФХУ як юридична
особа може влитися у справжню хокейну сім’ю, а не імітувати видимість роботи», — заявив
він після завершення установчого конгресу УХА. До слова,
її президентом обрали олімпійського чемпіона, знаного в минулому «енхаелівця» Олексія
Житника, котрого, до слова,
ФХУ не допустила до виборів
президента організації.
Відтоді конфлікт між федерацією та професіональними клубами з кожним днем лише загострювався. Коли ж ФХУ відкрила дисциплінарне провадження
проти одного з хокеїстів з трьох
вітчизняних клубів, які не прибули на тренувальний збір збірної України, стало зрозуміло,
що сторони є далекими від порозуміння. Зрештою, після народження УХА історія стала ще
заплутанiшою. Утім зрозуміло,
що двоє гравців на одній позиції
довго грати не зможуть. Варто
чекати ендшпілю. ■

■ ТЕНІС

Рекорди та ювілеї
Дві українські тенісистки зіграють у третьому колі
Відкритого чемпіонату Франції-2021
Григорій ХАТА
Представниці вітчизняного тенісу
продовжують радувати своїх прихильників на цьогорічному «Ролан Гарросі».
Одразу дві українки пробилися до третього кола Відкритого чемпіонату Франції2021, і це, без сумніву, сприймається як
хороший здобуток колективного тенісного гравця України.
Переможний тон у цьому синьо-жовтому ансамблі, звісно, задає перша тенісистка України Еліна Світоліна. Посіяна в Парижі під п’ятим номером вона на практиці підтверджує свій високий рейтинг.
У цьому плані показовою виглядає
гра Еліни в стартових сетах двох перших
її матчів на «РГ»-2021, коли суперниці
виявлялися абсолютно безсилими проти потужного наступу іменитої опонентки. Приміром, опонентка українки в другому раунді — Анн Лі з США — в першій
партії їхнього матчу не взяла жодного гейму. При цьому в поєдинку першого раунду проти Осеан Бабель українська прима
віддала своїй візаві тільки два розіграші.
Після такого старту, щоправда, Світоліна дозволяла собі трохи розслабити-

ся, й суперниці в другому сеті навіть виходили вперед, отримуючи підстави вирівняти рахунок у матчі. Утім досвід фаворитки все ж давався взнаки. Скажімо,
17-річна Бабель, перебуваючи за крок до
виграшу другої партії, віддала нашій співвітчизниці п’ять геймів поспіль і зачохлила ракетку (6:2, 7:5).
У подібному ключі Еліна вирішила
свої проблеми й у грі з Лі. Поступаючись
у другому сеті з рахунком 1:4, вона знайшла можливість змінити ситуацію на корті
й у вирішальний момент не віддала американці жодного з п’яти геймів — 6:0, 6:4.
Примітно, що це був ювілейний сотий поєдинок Світоліної в основній сітці
турнірів «гранд слему». З огляду на рахунок, можна сказати, що другий поєдинок у Парижі дався лідерці українського тенісу відчутно легше, ніж її стартова
гра проти господарки кортів.
А от дії Марти Костюк на ґрунтових
кортах «РГ» цьогоріч узагалі сповнені
впевненості та відваги. Що в поєдинку
проти титулованої Мугуруси, що в протистоянні з маловідомою китаянкою
Чжей Сайсай, 18-річна киянка постійно
тримала руку на пульсі подій, не дозво-

❙ Еліна Світоліна зіграла в Парижі свій сотий поєдинок на турнірах з серії «Великого шолома».
❙ Фото з сайту sport.bigmir.net.
ляючи конкуренткам заволодіти ініціативою.
Після сенсаційної перемоги на старті
над дворазовою переможницею турнірів
з серії «Великого шолома» Костюк наголосила, що без подальших успіхів гучна
звитяга над 12-ю сіяною не матиме особливого значення. Упевнено ж подолавши Сайсай — 6:3, 6:4, Марта засвідчила,
що перебуває на правильному шляху, а
її перемога над знаною іспанкою не була
випадковістю. Загалом, Костюк уперше
пробилася до третього кола «РГ», про-

те на «АО»-2018 та «Ю-Ес оупен»-2020
вона вже змагалася в 1/16 фіналу.
А от Ангеліні Калініній дістатися третього кола Відкритого чемпіонату Франції не дозволила Даніель Коллінз із США. Після стартової перемоги
над експершою ракеткою світу Кербер
українка виглядала дуже блідо, зумівши взяти в матчі лише два гейми — 0:6,
2:6. Однак із урахуванням удало проведеної кваліфікації виступ на цьогорічному «РГ» Ангеліна може сміливо записати до свого активу. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Зірки і терни професора Стріхи
Комп’ютери й побутову електроніку принесла людям фізика напівпровідників, яку вивчав відомий
український вчений

КАЛЕЙДОСКОП
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■ НЕ СУДИЛОСЯ!

Вічний парубок
Метью Перрі з «Друзів» знову вільний
Фанати
серіалу
«Друзі», які щойно переглянули спеціальний епізод «Друзі: Возз’єднання»,
і зраділи, й засмутилися
одночасно. З одного боку,
радісно знову побачити
«друзів» разом, адже всі
вже встигли засумувати за
цією дружною компанією.
А от з iншого — дуже сумно було дізнатися, що
один із «друзяк» оголосив про розірвання своїх
заручин. Так, стало відомо: Метью Перрі сповістив про те, що він зі своєю
нареченою Моллі Гурвіц
(яка, до слова, значно молодша за Метью, адже їй
всього 29 років, а от йому
вже за п’ятдесят) вирішили йти життєвою дорогою
поодинці. «Бажаю Моллі всього найкращого, —
повідомив актор у ЗМІ. —
Іноді щось просто не скла-

дається, і це один із таких
випадків». Нагадаємо,
пара почала зустрічатися в 2018-му, а в листопаді минулого року заручилася.
Метью Перрі зробив
непогану кар’єру ще до
зйомок у «Друзях», проте справжню популярність і шалену любов глядачів йому приніс саме
цей серіал. І хоча актор
багато й плідно знімався
й після завершення проєкту «Друзі», проте такого успіху повторити
вже не вдалося. Та й з особистим життям якось не
складалося (Метью ще не
був одружений жодного
разу, про дітей також нічого не відомо). Дійшло
до того, що актор почав
«бавитися» наркотою,
страждав від депресії. І
ось зустріч із Моллі допомогла актору побороти одну й другу біду. Пер-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №55

❙ Метью Перрі.
рі навіть похвалявся тим,
що наречена «вилікувала» його, надихнула на
нові звершення. Нагадаємо, до цього ім’я Моллі Гурвіц було мало кому
відоме, адже дівчина працювала літературним ме-

неджером у Голлівуді, а
це — зовсім не публічна
професія. Проте зустріч
із Метью дуже змінила її
життя. Після розірвання
заручин зміниться життя
й Перрі, проте в який бік
— невідомо. ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 7 до 13 червня
Овен (21.03—20.04). Продумуйте всі деталі наперед, це допоможе вчасно завершити розпочаті проєкти. Будуть моменти, коли ви
зможете відчути стабільний ґрунт під ногами.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Телець (21.04—21.05). Що стосується
фінансів, то головне — не приймати поспішних рішень, а діяти спокійно. Попереду цікаві
зустрічі та новi враження.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). У вас буде
багато завдань, які потрібно виконати у визначений термін. Але не поспішайте вiдкривати свої плани.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Рак (22.06—23.07). Попереду переїзд,
зміна обстановки i навiть роботи. Варто бути
обережнішим iз фінансами, адже нових джерел прибуткiв не передбачається.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

Лев (24.07—23.08). Перiод початку нових відносин. На горизонті з’являться відразу
кілька цікавих варіантів. Будьте готові піти за
покликом серця чи прислухатися до здорового глузду.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Діва (24.08—23.09). Тиждень буде успішним щодо кар’єрного та особистісного
росту. Правильне рішення підкаже людина з
близького оточення.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Терези (24.09—23.10). Ваш шлюб може
пройти випробування на міцність. Не поспішайте рубати з плеча, душевна розмова допоможе
прийти до спільного знаменника.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Скорпіон (24.10—22.11). Зiрки обiцяють
багато любовних переживань і яскравих інтрижок, але виникнуть деякі складнощі у виборі
супутника для постійних стосунків.
Дні: спр. — 9; неспр. —10.

Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви самотні, наберіться терпіння, скоро ви зустрінете своє кохання. Пiклуйтеся про самопочуття,
тоді не буде серйозних проблем зі здоров’ям.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Козеріг (22.12—20.01). Усі іспити ви
витримаєте з честю, так що час виходити на
дорогу великої кар’єри. Дрібні невдачі посприяють бажанню ще міцніше утвердитися.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Водолій (21.01—19.02). Тиждень буде
важким, але результати виконаної роботи
просто приголомшать вас. Ви ніяк не можете
підібрати ключик до заповітних дверей, просто штовхніть їх.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Риби (20.02—20.03). Вам нелегко відокремити реальність від фантазій, але доведеться. Інакше в нашому складному світі все
заплутається ще більше.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10. ■

■ ПОГОДА
5—6 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +20...+22. Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +20...+22.
Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +19...+21.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +9...+11, удень +19...+21. Моршин: уночi +10...+12, удень
+20...+22.
3 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-18 градусiв, у Днiпрi — 17.
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По горизонталі:
1. Столиця Азербайджану. 3.
Озеро в Криму, де росіяни в 2014му заблокували наші кораблі. 9.
Місто на Луганщині, наближене до
зони бойових дій. 10. Гірська система в Сибіру. 11. Кілька звуків,
що грають одночасно. 12. Хмарна, сира погода з дощем або мокрим снігом, із багном на землі.
14. Положення поза грою в футболі. 16. Літературний гурток української молоді, одним із засновників якого була Леся Українка. 19.
Одне з найбільших християнських
свят. 21. Розпитування полоненого
з метою дізнатися потрібну інформацію. 24. Прізвище героя відомого роману Сервантеса, який воював із вітряками. 25. Фірмовий
напис, за яким пізнають компанію.
26. Столиця Угорщини. 27. Місце,
куди посилають набридливих людей.
По вертикалі:
1. Острів у Карибському морі.
2. Місце, де птахи виводять пташенят. 4. Ім’я найвідомішого опришка
Карпат. 5. Китайське місто, звідки
поширився коронавірус. 6. Біла водяна лілія. 7. Різновид електрон-

них сигарет. 8. Адепт ордену лицарів-миротворців, які володіють
Силою, із саги про «Зоряні війни».
13. Овоч, який досі лишається головним для українців. 15. Представник радикального угруповання, який голить голову. 17. Велике
озеро поблизу Санкт-Петербурга.
18. Інфекційна хвороба, що супроводжується тривалими нападами кашлю. 20. Веселий жарт, анекдот. 22. Частина ноги, за яку мама
тримала Ахілла, опускаючи його у
води Стікса. 23. Традиційний вигук
пластунів.■
Кросворд №52
від 28—29 травня

■ ПРИКОЛИ
Директор цирку, дивлячись на
виступ п’яного жонглера-еквілібриста, сказав, що виступати після
нього клоуну — тільки ганьбитися.
***
Ніколи не розгортайте подарунок одразу, а дочекайтеся,
поки гостi пiдуть. Якщо розгорнете його при гостях, то нікому з
присутніх його вже не подаруєш.
***
Пiд час реєстрацiї в РАЦСі
один гiсть запитує iншого:
— А що підписує наречений?
— Акт про беззастережну капітуляцію.
***
Якось тренер хокейної команди говорить гравцям:

— У мене сьогодні день народження, і ви повинні зробити
мені подарунок — виграти сьогоднішній матч.
— Пізно, ми вже купили вам
краватку.
***
Дружина роздратовано:
— З’явився додому о четвертій ранку! У мене бракує слів.
Чоловік полегшено:
— І слава Богу.
***
Приходить чоловік iз роботи злий, голодний і кричить дружині:
— Неси жерти!
— А чарівне слово сказати?
— Чимдуж!
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