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Приборкання 
норовливого

Українці наразі розглядають землю як місце праці, а не товар: ні буму купівлі-продажу, ні зростання цін за гектар поки що не зафіксовано.
Фото з сайту obozrevatel.com.
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РИМА ТИЖНЯ

Утішне
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Тож якщо у деталі не лізти, 
То на римському стадіоні 
З нами грали чи то фіналісти, 
Чи то взагалі чемпіони. 
Оптимізм мене переповнює. 
Треба вміти дивитися далі. 
Нас невдовзі чекає Японія, 
Олімпійська гучна церемонія, — 
І там точно в нас будуть медалі!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,299 грн 

1 € = 32,291 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

П’ять кроків 
до ринку
Громадянам України пояснили, що треба робити, аби скористатися своїм правом 
на продаж чи купівлю сільськогосподарської землі: ціна гектара, ймовірно, відчутно 
зросте не раніше 2024 року
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«Антициклон врешті-решт дійшов до України. У п’ятницю дощів у нас не буде. 
На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й 
прохолоду. Проте спека посилюється». Наталка Діденко

синоптикиня

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
Кабмін направив на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних i робітничих кадрів, 
а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 
2021 році, повідомила пресслужба Міністерства економіки. 

42 млрд доларів 
надійшли 

в Україну від Світового банку, заявили 
у пресслужбі Мінфіну.

іноземців
(найбільше 

росіян) прикордонники не впустили в Ук-
раїну з початку року, повідомляє Держ-
прикордонслужба. 

людей
в Україні не вірять 

у справедливість судів, свідчать 
дані опитування незалежних екс-
пертів з юриспруденції.

українців
вважають, що справи в країні 

йдуть у неправильному напрямку, згідно з ре-
зультами опитування, проведеного Київським 
міжнародним інститутом соціології.

350 млн 80% 64%До  20 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПІДТРИМКА

Гранти для 
ветеранів
Колишнім учасникам 
війни на сході України 
допоможуть з 
обладнанням 
для бізнесу
Світлана МИЧКО

 Як відомо, Європейський Союз за-
початкував і продовжує діяльність, 
спрямовану на підтримку реінтегра-
ції ветеранів війни на сході України 
та їхніх сімей. Нова ініціатива, ого-
лошена нещодавно, стосується са-
мореалізації, працевлаштування та 
створення і розвитку бізнесу колиш-
ніх учасників військових дій.
 Як повідомляє Всеукраїнська асо-
ціація керівників бізнесу (саме ця 
громадська організація, за сприян-
ня Міжнародної організації з мігра-
ції, реалізовує даний проєкт) в рам-
ках проєкту «Соціально-економіч-
на підтримка реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України та членів 
їхніх сімей», що фінансується Євро-
пейським Союзом, оголошено набір 
зацікавлених осіб для участі в ак-
тивностях щодо започаткування та 
розвитку бізнесу з можливістю от-
римання грантової допомоги у виг-
ляді обладнання для підприємниць-
кої діяльності (грошові виплати не 
перед бачаються).
 «Якщо ви маєте посвідчення учас-
ника бойових дій, а головне — хоче-
те започаткувати або вже розвиваєте 
власний бізнес, у вас є можливість от-
римати грант у вигляді закупівлі об-
ладнання (до 1 тисячi євро) для вашої 
справи для системного запуску бізне-
су або можливість отримати грант у 
формі закупівлі обладнання (до 2 тис. 
500 євро) для розвитку вже існуючо-
го бізнесу», — йдеться у повідомлен-
ні на сайті Асоціації. 
 Також зазначається, що зголошу-
ватися можуть ветерани АТО з усіх 
областей України, однак пріоритет 
буде надано заявникам, які відпові-
дають наступним критеріям: не ма-
ють наразі постійного місця роботи, 
мають низьку заробітну плату або 
часткову зайнятість, самі виховують 
дітей, утримують багатодітні роди-
ни або мають інвалідність, а також 
жінкам-ветеранкам. Заповнити від-
повідні анкети для участі в конкурсі 
на здобуття гранту можна за посилан-
нями на сайті Всеукраїнської асоціа-
ції керівників бізнесу. Там же можна 
ознайомитися з умовами та вимогами 
детальніше.
 Участь у цьому проєкті безкош-
товна. Прийом заявок триватиме 
до завершення формування тренін-
гових груп, а самі навчальні заходи 
проводитимуться до січня 2022 року 
(конкретні дати ще узгоджуються). 
Відібраним учасникам телефонува-
тимуть представники Всеукраїнської 
асоціації керівників бізнесу i пові-
домлятимуть про те, де саме, коли і 
як відбуватимуться тренінги. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині в облас-
ній спеціалізованій дитячо-
юнаць кій спортивній школі 
олімпійського резерву, яка 
міститься у приміському селі 
Білозір’я, урочисто відкрили 
новий стадіон. Його реконс-
трукція тривала три роки. 
Вартість робіт — 12,6 мільйо-
на гривень. Це гроші з держав-
ної субвенції, ДФРР і з місце-
вого бюджету. На території 
стадіону, зокрема, збудували 
футбольне поле розміром 83 на 
50 метрів, доріжки для бігу по 
прямій та по колу, сектори для 
стрибків у висоту, сектор для 
метання списа, майданчик 
для тренажерів, павільйон для 

спортивного інвентарю, роз-
повідають у Черкаській обл-
держадміністрації.
 На стадіоні тренувати-
муться спортсмени та амато-
ри з легкої атлетики та фут-
болу, баскетболісти, любителі 
хокею на траві, з веслування 
академічного та веслування 
на байдарках і каное. «Школа 
олімпійського резерву є пріо-
ритетною для нас. Стадіон — 
це лише перший крок. Далі 
— завершення будівництва 
нового корпусу, в якому роз-
містяться зали для занять 
боротьбою, боксом, баскет-
болом, мініфутболом. Наші 
спортсмени повинні мати всі 
необхідні умови для трену-
вань», — наголошує голова 

Черкаської ОДА Олександр 
Скічко.
 До речі, участь у відкритті 
стадіону взяв футболіст збір-
ної України, черкащанин Ар-
тем Довбик, який забив пере-
можний гол у ворота Швеції 

і вивів Україну в 1/4 фіна-
лу Євро-2020. Свого часу Ар-
тем навчався саме в цій Чер-
каській обласній спеціалізо-
ваній дитячо-юнацькій спор-
тивній школі олімпійського 
резерву. ■

 Тарас ЗДОРОВИЛО

   На передовій знову не обійшлося 
без втрат: 5 липня, коли російсько-оку-
паційні війська обстріляли позиції 93-ї 
бригади «Холодний Яр», заступник на-
чальника тилу логістики — майор Бро-
довський Богдан Віталійович — отримав 
несумісне з життям вибухове поранення. 
Він народився 17 квітня 1984 року. Був 
кадровим військовим із великим досві-
дом. Служив у ЗСУ з 2002-го.
 «У 93-й бригаді офіцер почав слу-
жити ще до початку війни. Був началь-
ником продовольчої служби. Обіймав цю 
посаду й у перші роки війни. Потім нена-
довго звільнявся, відновився у корпусі 
резерву. Далі повернувся у рідний гар-
нізон на Дніпропетровщині. І от, зовс-
ім нещодавно, знову почав служити у 
93-й бригаді. Він був спокійним і добрим, 
люблячим батьком», — згадує його то-
вариш по службі Сергій Олександрович, 
який очолював групу матеріального за-
безпечення бригади на початку російсь-
ко-української війни».
 Неспокійно було на «передку» і 7 
липня: російські зайди шість разів пору-
шували режим припинення вогню. Оку-
панти обстрілювали позиції українських 
воїнів поблизу населених пунктів Піски, 
Старогнатівка, Золоте-4, Причепилівка, 

Луганське, Авдіївка. Ворог гатив по по-
зиціях ЗСУ зі станкових протитанкових 
і ручних протитанкових гранатометів, 
стрілецької зброї, мінометів 82-го каліб-
ру, великокаліберних кулеметів.
 У результаті обстрілів один військо-
вий отримав осколкові поранення. Після 
надання першої медичної допомоги вої-
на транспортували до лікувального за-
кладу. Стан пораненого — задовільний. 
На ворожі обстріли українські захисники 
відкривали вогонь у відповідь.
 Станом на 7-му годину ранку 8 лип-
ня з боку російсько-окупаційних військ 
зафіксовані три порушення режиму при-
пинення вогню: поблизу населених пунк-
тів Опитне, Новозванівка та Невельське 
«іхтамнети» обстрілювали наших бійців 
з мінометів 120-го калібру, з автоматич-

них станкових гранатометів, великокалі-
берних кулеметів і стрілецької зброї. За 
поточну добу бойових втрат серед війсь-
кових Об’єднаних сил немає.
 Українська сторона Спільного цент-
ру з контролю та координації питань при-
пинення вогню та стабілізації лінії роз-
межування сторін повідомляє про грубі 
порушення з боку збройних формувань 
РФ та її найманців. У звіті ОБСЄ від 6 
липня сказано, що беззпілотник мало-
го радіуса дії місії ОБСЄ на тимчасово 
окупованій території Луганської облас-
ті зафіксував озброєння, розміщене за 
межами виділених місць зберігання, а 
саме 11 одиниць танків та 26 одиниць 
бойових броньованих машин на полігоні 
неподалік населеного пункту Шимшинів-
ка, 30 одиниць танків, 9 одиниць само-

хідних гаубиць, 18 одиниць буксирова-
них гаубиць та 101 одиницю бойових 
броньованих машин на полігоні непо-
далік населеного пункту Мирне, 30 оди-
ниць танків на полігоні поблизу населе-
ного пункту Круглик. 
 На полігоні в районі населеного пун-
кту Бойківське на тимчасово окупованій 
території Донецької області Місією за-
фіксовано 8 одиниць танків Т-64, роз-
міщених iз порушеннями встановлених 
ліній відведення. Крім того, кремлівські 
найманці розмістили озброєння та вій-
ськову техніку в зоні безпеки, а саме: на 
території населеного пункту Роздольне 
— 23 одиниці БМП, неподалік населе-
ного пункту Кальміуське — 6 одиниць 
бойових броньованих машин та одну 
одиницю 122 мм * самохідну гаубицю 
2С1 «Гвоздика». Усе це свідчить про 
підготовку підрозділів російсько-оку-
паційних військ РФ та їхнiх найман-
ців до можливих бойових дій. При ць-
ому варто наголосити на скупченні оз-
броєння та військової техніки на полі-
гонах тимчасово окупованої території 
Луганської області, які своєю чисель-
ністю загострюють обстановку в районі 
проведення ООС.
 Збройні формування РФ продовжу-
ють демонструвати небажання виконува-
ти раніше досягнутi домовленостi. ■

НА ФРОНТІ

«Ведмідь» вичікує
Окупанти розмістили значну кількість 
техніки за межами виділених місць 
зберігання

■

ІНФРАСТРУКТУРА

Вище і далі
Футболіст Артем Довбик відкривав 
сучасний стадіон

■

Вихованці Черкаської обласної школи олімпійського резерву 
з Артемом Довбиком. 
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙

Тетяна ХАЧКО

 Слідчі Держбюро розслідувань та 
Служби безпеки України 8 липня прове-
ли обшуки у приміщеннях Департамен-
ту транспортної інфраструктури Київсь-
кої міськдержадміністрації та КК «Киї-
вавтодор». «Політичний тиск на міську 
владу продовжується», — таким заго-
ловком відреагували столичні чиновни-
ки на офіційному сайті КМДА. Обшуки 
провели на підставі ухвали слідчого суд-
ді Печерського райсуду Києва в рамках 
кримінального провадження щодо за-
купівлі техніки КК «Київавтодор». Та-
кож повідомляється, що департамент та 
комунальна корпорація «надали всі до-
кументи, необхідні для всебічного й пов-
ного розслідування».
 У КМДА пояснили, що провад-

ження стосується закупівлі машин 
для внесення рідких хлоридів для 
КК »Київавтодор», яка була викона-
на за процедурою офіційних публічних 
тендерів. Департамент транспортної ін-
фраструктури запевняє, що його діяль-
ність та діяльність підпорядкованих 
йому комунальних підприємств «прозо-
ра, тож об’єктивна і неупереджена пере-
вірка встановить істину».
 Нагадаємо, що ще 11 травня сто-

личні прокурори заявили, що спільно з 
Дер жавною фіскальною службою, Нац-
поліцією та СБУ проводять масштабну 
роботу з викриття корупційних схем за-
володіння коштами столичного та дер-
жавного бюджетів. 
 Мер Києва Віталій Кличко ще у сере-
дині травня заявив, що масові обшуки 
на комунальних підприємствах столиці 
вважає спецоперацією проти нього осо-
бисто. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Приборкання норовливого
Продовжуються обшуки в КМДА

■
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місце
займає Україна в рейтингу 

країн з якості життя, зазначили експерти, що 
провели дослідження Quality of Life Index.

59-те українців
вважає внесений прези-

дентом у ВРУ законопроєкт про деолігархізацію 
таким, що не несе загроз олігархам, про це свід-
чать результати опитування КМІС.

жителів
України підтримують 

вступ до НАТО, згідно з даними соціоло-
гічного дослідження, оприлюдненого Цен-
тром Разумкова.

українець 
працює неофі-

ційно, констатувала заступник міністра еко-
номіки Світлана Глущенко.

мешканців
України мають анти-

тіла до COVID, заявив голова комі-
тету ВРУ з питань здоров’я Михай-
ло Радуцький.

56,4% 54% Кожен  5-й 1/3
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СТОЛИЦЯ

Вдруге 
у той же 
трамвай
У Києві планують 
відновити 
транспортну  лінію, 
яку прибрали півтора 
десятка років тому
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Популярні серед киян та гос-
тей міста швидкісні трамваї №1 
та №3 на Борщагівку наразі не 
курсують, адже лінія закрита на 
все літо через капітальний ре-
монт трамвайної частини шля-
хопроводу — їх тимчасово за-
мінили, запустивши автобусні 
маршрути. Утім ці кількамісяч-
ні незручності ніщо в порівнян-
ні з сюрпризом, який несподі-
вано піднесла міська влада сто-
личним мешканцям. Цими дня-
ми Київрада підтримала проєкт 
«Київська міська мобільність», 
який включає продовження Бор-
щагівської лінії швидкісного 
трамвая до станції метро «Палац 
спорту»: за таке рішення прого-
лосували 67 з 120 депутатів.
 Згідно з проєктом, планують 
добудувати 3,5 кілометра трам-
вайної лінії вулицями Жилянсь-
ка та Саксаганського. Крім про-
довження трамвая, проєкт також 
передбачає реконструкцію При-
вокзальної площі. Щоправда, де-
талі поки що не розповідають.
 Проєкт «Київська міська мо-
більність» можуть реалізувати за-
вдяки кредиту в 38 мільйонів до-
ларів від Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку. Третина 
суми піде на продовження лінії 
метро через Подільсько-Воскре-
сенський міст, ще 16 мільйонів 
доларів підуть на будівництво 
трамвайної лінії в центр.
 Зауважимо, що лінія швид-
кісного трамвая №1 спочатку 
поєднувала Борщагівку з Пала-
цом спорту, проте в 2005 році її 
прибрали, зробивши вулиці Жи-
лянську і Саксаганського одно-
сторонніми. Мером Києва в той 
момент був Олександр Омель-
ченко. У часи його головування 
у столиці також прибрали трам-
вайну лінію на мосту Патона, 
що викликало чимало обурення 
в киян.
 Нагадаємо, що Київський 
швидкісний трамвай — мере-
жа, що складається з двох ліній, 
якими курсують п’ять марш-
рутів. Перша лінія сполучає за-
лізничний вокзал і житловий 
масив Борщагівка (правий бе-
рег Дніпра), а друга — станцію 
міської електрички Троєщина-2 
з житловим масивом Вигурівщи-
на-Троєщина (лівий берег Дніп-
ра). Стала до ладу в Києві перша 
в Радянському Союзі лінія швид-
кісного трамвая 30 грудня 1978 
року: її побудували за ініціати-
вою Володимира Веклича та Ва-
силя Дяконова. ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 На початку липня  завер-
шено перший місяць  Націо-
нального туру показів ук-
раїнських фільмів «Кіно прос-
то неба», який продовжуєть-
ся.  Стартували 5 червня в 
селищі Мирне Бориспільсь-
кого району Київської облас-
ті. Сюрпризом для гостей пер-
шого кінопоказу стала осо-
биста участь у відкритті туру 
кінозірки, українського ре-
жисера та актора Ахтема Сеі-
таблаєва, який оголосив по-
чаток кінопоказів в українсь-
ких громадах. 
 Зірки українського кіне-
матографа Ахтем Сеітаблаєв, 
Ірма Вітовська та Богдан Бе-
нюк стали амбасадорами туру 
«Кіно просто неба», мета яко-
го — показати сучасні ук-
раїнські фільми у населених 
пунктах, де  немає кінотеат-
рів, де люди роками вже і на-
віть десятиліттями  не мають 
можливості перегляду кі-
нострічок на великому екрані 
та з якісним звуком. 
 Статистика першого мі-
сяця така: 4 кіновікенди на 
12 локаціях туру у трьох об-
ластях України загалом для  
понад 12 тисяч глядачів з 86 
населених пунктів. На Київ-

щині пощастило долучитися 
до кіносвята, зокрема в  Ка-
гарлику та Яготині, на Сум-
щині завітали у село Пусто-
війтівка; на Черкащині — у 
Свидівок, Мошни, Будище, 
Моринці, Звенигородку, Ка-
теринопіль, інші. 
 За червень у рамках туру 
було продемонстровано 39 кі-
носеансів. Показують такі 
повнометражні  фільми:  
«Пекельна хоругва, або Різ-
дво Козацьке» (режисер Ми-
хайло Костров),  «Безславні 
кріпаки» (Роман Перфільєв),  
«Фокстер і Макс» (Анатолій 
Матешко),  «Гуцулка Ксенія» 
(Олена Дем’яненко),  «Мої 
думки тихі» (Антоніо Лукіч),  
«Казка старого мельника» 
(Олександр Ітигілов мол.),   
«Толока» (Михайло Іллєнко),  
«Східняк» (Енді Ів),  «Чужа 
молитва» (Ахтем Сеітаблаєв) 
і  «Бобот та енергія всесвіту» 
(Максим Ксенда). Також гля-
дачі переглянули окремі сеан-
си з добірки короткометраж-
них фільмів проєкту «Дивись 
українське!».
 Національний тур «Кіно 
просто неба», окрім популя-
ризації українського кіно, 
дає можливість мешканцям 
місцевих громад поспілкува-
тися з зірками українського 

кінематографа: гостями кі-
нотуру у червні стали Ахтем 
Сеітаблаєв, Богдан Бенюк, 
Михайло Іллєнко та Ярослав 
Пілунський. 
 До початку туру організа-
тори планували проводити кі-
нопокази у 32 населених пун-
ктах. Опісля початку його 
анонсування  почали звер-
татися інші громади — тому  
збільшили кількість локацій  
до 49 населених пунктів 10 
областей України. 
 У рамках кінотуру пра-
цює спеціальний освітній про-
єкт «Кінематографічні май-
стер-класи для підлітків», 
який реалізується за фінан-
сової підтримки HBCE Grant 
Program/Програма ґрантів 
НВСЕ, Zagoriy Foundation та 
Фонду «МХП-Громаді» у пар-
тнерстві з командою «Жовтий 
автобус» від ГО «Герої. Юей», 
асоціацією «Сприяння розвит-

ку кінематографа в Україні — 
Дивись українське!», Держ-
кіно України та компанією 
Patriot Rental. Навчають під-
літків 14-17 років, які про-
живають у громадах Канева і 
Катеринополя Черкаської об-
ласті, Ладижина та Тульчина 
Вінницької області, а також 
Петриківки Дніпропетровсь-
кої області. Перші результати 
майстер-класів — короткомет-
ражні фільми, створені підліт-
ками, були продемонстровані 
у Катеринополi під час завер-
шального кіновікенду червня. 
 Липневі кінопокази уже 
відбулися у Львівській, Во-
линській та Івано-Франківсь-
кій областях. Далі — Хмель-
ницька,Тернопільська, Він-
ницька. Дивись українсь-
ке! Графік показів на липень 
— за посиланням https://
mhp.com.ua/uk/news-mhp/
Kinoprostoneba. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Вітове на Чигирин-
щині запрацювала сонячна 
електростанція потужністю 
55 мВт. Як повідомили «Ук-
раїні молодій» в Черкаській 
ОДА, інвестували в «зеле-
ний» проєкт норвежці в ме-
жах ініціативи Scаtec.  За-
галом будівництво сонячної 
електростанції обійшлося у 
2 мільярди гривень. Розпоча-
ли зводити станцію ще у 2017 
році. За радянських часів на 
цій території мала бути атом-
на електростанція. Нині ж її 
замінила екологічна — со-
нячна.
 «Нам вдалося реалізува-
ти цей проєкт завдяки під-
тримці багатьох партнерів, 
— каже генеральна дирек-
торка Scatec Ukraine Аліна 
Свідерська. — Світ потребує 
«зеленої» енергетики. Після 
2030 року експерти прогно-
зують, що в енергетичному 
секторі буде дефіцит на рівні 

60%. Україна має неабиякий 
потенціал у гідро-, сонячній і 
вітровій енергетиці».
 За словами пані Аліни, 
цей проєкт — це не лише біз-
нес, а й соціальна відпові-
дальність. А оскільки ком-
панія планує працювати в 
Україні щонайменше 25-30 
років, тому їй важливо мати 
партнерські стосунки з гро-
мадами та продовжувати ін-
вестувати в соціальні проєк-
ти. 
 «Це вже другий «зеле-
ний» об’єкт, який відкри-
ли на Черкащині завдяки 
інвестиціям iз Норвегії за 
проєктом Scatec. Минуло-
го місяця запрацювала СЕС 
у Кам’янці потужністю 32 
мВт. І приємно чути, коли 
іноземні інвестори відзнача-
ють високий рівень співпраці 
з органами влади», — зазна-
чає голова ОДА Олександр 
Скічко. Він переконаний у 
поліпшеннi інвестклімату і 
наголошує, що інвестиційні 

ворота Черкащини відкриті. 
 Зараз у  Черкаській облас-
ті, уточнює голова ОДА, пра-
цює 221 компанія з інозем-
ними інвестиціями. Звісно, 
прагнуть, щоб кількість та-
ких компаній і кількість ус-
пішно впроваджених проєк-
тів збільшувалася. 
 Тим часом, як зазначив 
на відкритті сонячної елек-
тростанції Надзвичайний і 
Повноважний Посол Норве-
гії в Україні Ерік Сведал, ко-

операція у сфері енергетики 
є дуже важливою між Украї-
ною та Норвегією. «Для того, 
щоб Україна залишалася не-
залежною та суверенною, 
необхідний і її економічний 
розвиток, залучення інвес-
тицій від міжнародних парт-
нерів», — наголошує пан по-
сол. І додає, за кілька років 
норвезький капітал стано-
вить 20% уже вiд усіх інозем-
них інвестицій, які зайшли в 
Україну. ■

ІНВЕСТИЦІЇ

Замість атома — сонце
На Черкащині запустили в роботу 
екологічну електростанцію

■

У Вітовому на Черкащині тепер є сонячна електростанція.
Фото пресслужби Черкаської ОДА.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Зірки зблизька
Українські фільми  у червні показали 
у трьох областях  для  понад 12 тисяч 
глядачів iз 86 населених пунктів

■

Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська та Богдан Бенюк стали 
амбасадорами туру «Кіно просто неба».
Фото організаторів туру.

❙
❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

Минув перший тиждень, як в Україні — 
після тридцятирічного відтягування цьо-
го моменту — запрацював ринок землі. 
Ажіотажу, зростання цін, масових афер 
та вивезення родючого шару чорноземів 
ешелонами на Схід чи Захід, якими рані-
ше лякали українця, у ці дні не справди-
лися. Втім підводних каменів на шляху 
до прозорого ринку землі є чимало, і 
роботи з його утвердження — не менше. 
Затишшя на цьому ринку, як передбача-
ють експерти, триватиме щонайменше до 
2024 року, і цей час буде періодом, коли 
українську землю вигідно буде купувати, 
а не продавати. 

Ажіотажу не буде
 «Відкриття ринку землі в Україні 
не призведе до ажіотажу щодо продажу 
ділянок», — прокоментував ситуацію 
міністр аграрної політики і продовольс-
тва Роман Лещенко, заявивши, що після 
відкриття ринку сільськогосподарської 
землі на продаж, зокрема в Полтавській і 
Черкаській областях, виставлять від 0% 
до 0,2% земель.
 «Варто пояснити одну просту річ. 
Люди, які хотіли відчуження землі, яким 
були потрібні кошти або ще щось, — вони 
вже це зробили. Тому що всі сьогодні ро-
зуміють, земля — це найкращий депозит 
для її власника», — додав чиновник, пере-
лічивши три важливі, з його точки зору, 
факти про землю.
 Перший — земля стабільно приносить 
дохід, другий — щорічно вартість активу 
зростає і, нарешті, третій — у будь-який 
момент можна працювати, господарюва-
ти на цій землі, розвиваючи особисте сіль-
ське господарство.
 «Сьогодні дуже багато молодих людей, 
які працювали за кордоном або у великих 
містах, повертаються в село. Коли сьогод-
ні пандемія, криза, коли все зупиняєть-
ся, вони повертаються додому і почина-
ють працювати на своїй землі. Хтось зай-
мається садівництвом, хтось овочівниц-
твом і так далі, і я не вірю в історію про те, 
що люди будуть у чергах стояти, продаю-
чи землю», — зазначив Лещенко.
 За його словами, станом на 1 липня за-
реєстровано 61 угоду про право власності 
на землю сільськогосподарського призна-
чення, з них три підпадали під мораторій. 
«Тобто на всю країну в нас відбулися три 
угоди щодо «підмораторних», — заявив 
міністр і додав, що за цей період було від-
чужено 40 земельних ділянок. Вони не 
підпадали під мораторій, оскільки пере-
бували на правовому титулі «особисте се-
лянське господарство». 
 «В Україні існував тіньовий ринок 
землі, де юридичні особи вільно купували 
і продавали тисячі гектарів землі, таким 
чином ці юрособи акумулювали десятки 
тисяч гектарів. Ми уважно відстежували 
через держреєстр майнових прав та плат-
форми Держгеокадастру», — заявив він.
 Експерти також намагаються спросту-
вати інші міфи про небезпеку вільного рин-
ку землі. «Ми говоримо не про приватиза-
цію і не про повторення тих подій, які були 
в 90-х роках. Сьогодні у нас власники зе-
мельних ділянок вже є, це такі ж, як і ми, 
7 млн громадян України, які отримають 
можливість розпоряджатися своєю при-
ватною власністю. Тобто вони тепер прос-
то самі вирішуватимуть, як саме це робити. 
Якщо людина сама захоче, то вона, звичай-
но, може продати свою землю. Але нині ве-
лика частина власників земельних ділянок 
не збирається розлучатися зі своєю влас-
ністю. Тому новий ринок, звичайно, запра-
цює, але станеться це досить повільно. За-
раз дуже невелика частина власників землі 
реально розглядає можливість її продажу. 
Але сам механізм продажу в нас уже дав-
ним-давно відпрацьований, а неофіційний 
ринок функціонує давно», — погоджуєть-
ся з міністром експерт Офісу реформ Кабмі-
ну Андрій Мартин, додавши, що в державі 
вже давно існує ринок нерухомості, в рам-
ках якого українці часто продавали свою 
землю.
 «Нині все відбувається в правовому 
полі, адже сам ринок продажу нерухо-
мості функціонує дуже давно. Щороку в 
Україні здійснюється 500-600 тисяч угод 
з нерухомістю. З них приблизно 200 ти-
сяч стосуються винятково земельних ді-
лянок», — додав експерт. 

Земля — графік продажу 
 Тим часом юристи пояснюють деталі 
нового закону. Так, з 1 липня продавати 
дозволено лише земельні ділянки сільсь-
когосподарського призначення, які пе-
ребувають у приватній власності. Під за-
бороною продажу досі залишаються зе-
мельні ділянки, розташовані на тимча-
сово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополь.
 До 1 січня 2024 року покупцем аг-
рарної землі можуть бути лише фізичні 
особи — громадяни України, які мають 
у власності не більше 100 гектарів земель 
сільськогосподарського призначення. У 
перший день 2024 року список потенцій-
них покупців буде розширений за раху-
нок юридичних осіб, що зареєстровані 
за законодавством України. Проте вони 
не зможуть купити більше 10 тис. га зе-
мель сільськогосподарського призна-
чення на одну юридичну особу.
 Не зможуть купувати українську 
землю іноземці, особи без громадянства 
та юридичні особи, що належать іно-
земцям. Щоправда, така заборона може 
бути скасована за відповідним рішен-
ням загальнонаціонального референ-
думу. Проте навіть за наявності такого 
рішення референдуму іноземці не змо-
жуть набувати у власність земельні ді-
лянки, розташовані в 50-кілометровій 
зоні від державного кордону України.
 За загальним правилом, ціна про-
дажу земельних ділянок визначається 
за погодженням між продавцем та по-
купцем. У більшості випадків ціна буде 
формуватися в залежності від регіону, 
місця розташування, якості землі, пло-
щі земельної ділянки та наявної конку-
ренції. Проте до 1 січня 2030 року ціна 
не може бути нижчою за її нормативну 
грошову оцінку, яка на сьогодні орієн-
товно становить 27,5 тис. грн. Названа 
сума — приблизний показник, що дає 
розуміння, нижче якої планки не може 
бути ціна аграрної землі в найближчі 8 з 
половиною років.

Зростання цін — після 2024 року 
 Загальний прогноз вартості ук-
раїнської ріллі можна звести до 1-1,2 
тисячі доларів за гектар, який існува-
тиме в нашій державі після скасуван-
ня мораторію. Мінекономіки прогнозує 
щорічне збільшення ціни гектару на 10-
15% з наступного року.
 В 2024 році прогнозується суттєве 
збільшення попиту на аграрну землю за-
вдяки виходу на ринок юридичних осіб. 
Цей факт, як прогнозується, призведе до 
різкого збільшення ціни на землю: до 5-
10 тисяч доларів за гектар.
 Важливий момент: за угодами купів-
лі-продажу продати землю за готівку 
не вийде — закон забороняє такі розра-
хунки та зобов’язує учасників ринку 
проводити їх лише у безготівковій формі 
з використанням банківських рахунків. 
Тож продавцям, що виявили бажання 
продати свою землю, навряд чи вдасться 
уникнути сплати податків, а покупцям 
необхідно підтвердити законність дже-
рел отримання коштів, оскільки банка-
ми буде здійснюватися фінансовий моні-
торинг операцій.

Позбутися паю — алгоритм дій
 Тим часом Міністерство юстиції опри-
люднило поради громадянам, які хочуть 
продати свій земельний пай. Насамперед, 
як стверджують у Мін’юсті, громадянин 
має перевірити правильність кадастрово-
го номера. Це можна зробити на публіч-
ній кадастровій карті. «Якщо кадастрово-
го номера немає, зверніться до розробни-
ка організації із землеустрою. Це особли-
во актуально, якщо право набуто до 2004 
року», — заявили у відомстві.
 Другий крок — визначення наявності 
осіб із переважним правом купівлі. «За 
законом — це орендар вашої земельної ді-
лянки. Власник землі насамперед має за-
пропонувати купити ділянку саме оренда-
рю або особі, якій орендар передав своє пе-
реважне право на викуп. Після продажу 
договір оренди не втрачає своєї юридичної 
сили», — пояснили юристи. 
 Третій крок — це збір необхідних до-
кументів. Йдеться про документи, які під-
тверджують право власності на земельну 
ділянку; витяг із Державного земельно-
го кадастру; витяг з Державного реєстру 
прав; витяг з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку, в разі про-
дажу земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, виділених у на-
турі власникам земельних часток; пас-
порти та реєстраційні номери облікової 
картки платника податків сторін догово-
ру; звіт про експертну грошову оцінку зе-
мельної ділянки. 
 Якщо договір укладатиметься за 
довіреністю, необхідно надати таку 
довіреність, паспорт та податковий номер. 
І, нарешті, згода чоловіка чи дружини на 
укладення договору, свідоцтво про шлюб 
або свідоцтво про розірвання шлюбу.
 Четвертий крок, як його визначає 
Міністерство юстиції, — розуміння по-
купця самого механізму формування 
ціни. «Ціна купівлі-продажу землі — це 
угода між вами та покупцем, але до 2030 
року ціна земельної ділянки, виділеної 
у рахунок паю, не може бути меншою за 
її нормативну грошову оцінку — в серед-
ньому 27 500 грн/га, а витяг можна замо-
вити онлайн на сайті Держгеокадастру, — 
пояснили у відомостві. — На ціну також 
впливає експертна оцінка, вона залежить 
від місця розташування землі, її характе-
ристик. Ціна не обов’язково має збігатися 
з експертною оцінкою».
 І, нарешті, останній, п’ятий крок — це 
обрання нотаріуса. «Професіонал врегу-
льовує різні формальності, перевіряє пра-
вильність документів і допомагає з оформ-
ленням документів. А тому обирайте тіль-
ки перевірених спеціалістів», — наголо-
сили у Мін’юсті.

Дефіцит землі і загроза криміналу
 Серед проблем, які очікуються на ук-
раїнському земельному ринку — побою-
вання, що дрібному фермеру не вдасться 
купити землі. Адже, за словами експер-

тів, велика частина сільгоспугідь давно 
прибрана до рук. За даними Національ-
ної академії наук, усього в Україні близь-
ко 43 млн га сільгоспземель. Із них май-
же 75% — у приватній власності. Це зем-
лі, які належать фізособам, у тому числі 
фермерам, і угіддя, здані в довгострокову 
оренду великим агрохолдингам. Значна 
частина земель давно перепродана або пе-
редана новим власникам в обхід діючого 
мораторію.
 «Весь той час, що діяв мораторій, 
сільгоспземлю продавали і купували. На-
приклад, шляхом укладення довгостроко-
вих договорів оренди строком на 50 років 
із правом успадкування або через догово-
ри емфітевзису (право довгострокового 
або безстрокового використання сільгос-
пземель. — Ред.), які укладені мало не на 
1000 років», — каже народний депутат від 
партії «Слуга народу» і один з ідеологів зе-
мельної реформи Мар’ян Заблоцький. 
 Роман Лещенко також підтверджує ці 
дані. За його словами, раніше  понад 10 млн 
га належало державі. Але зараз цих земель 
у держави давно немає. Сталося це внаслі-
док територіальної реформи, коли ці землі 
передали об’єднаним територіальним гро-
мадам у комунальну власність. За слова-
ми Лещенка, після завершення цього про-
цесу в держави в постійному користуванні 
залишиться близько 750 тис. га. Це землі 
Академії наук, Міноборони, Пенітенціар-
ної служби, а комунальні землі теж не під-
лягають продажу. У підсумку, бажаючих 
продати свої ділянки, за оцінками Міна-
грополітики, буде 5-10%, а обсяг прода-
жів складе близько 1,4 млн гектарів. 
 Ще одна проблема — ажіотаж, пов’я-
заний з відкриттям ринку землі, може 
призвести до активізації шахраїв у зе-
мельній сфері. «Те, що сьогодні є навко-
ло ринку землі, можна назвати одним сло-
вом — ажіотаж. Саме в такій ситуації, на-
певно, найбільше активізуються шахраї. 
Ринку землі не існувало. Людина, яка 
була власником землі, працювала трак-
тористом і отримувала три мішки борош-
на в рік, сьогодні опинилася в ситуації, 
коли у неї є актив, який можна продати. 
Він є потенційним об’єктом для шахрая. 
Але це питання про злочинність у цілому 
— наскільки ефективно і своєчасно реагу-
ватимуть правоохоронні органи», — ска-
зав керівник Української асоціації аграр-
ного експорту Дмитро Крошка.
 На його думку, при оформленні угоди 
з купівлі землі можуть виникнути трудно-
щі при підтвердженні платоспроможності 
покупця. «Фермерський бізнес не завж-
ди стовідсотково декларується. Якщо по-
купцем виступатиме фізична особа, на-
віть керівник фермерського господарс-
тва, який до цього рік або два отримував 
мінімальну зарплату і це був його дохід, 
то питання в тому, як він доведе свою мож-
ливість купити земельну ділянку? На мій 
погляд, це вплине і на програму кредиту-
вання», — сказав експерт. ■

У ДОБРІ РУКИ

П’ять кроків до ринку
Громадянам України 
пояснили, що треба 
робити, аби скористатися 
своїм правом на 
продаж чи купівлю 
сільськогосподарської 
землі: ціна гектара, 
ймовірно, відчутно зросте 
не раніше 2024 року

■

Українці, отримавши право продавати землю, не поспішають ним скористатися.
Фото з сайту hromadske.ua.

❙
❙
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Кара за блокування Суецького 
каналу
 Власник контейнеровоза Ever Given запла-
тить $540 млн за шестиденне блокування суд-
ноплавства по Суецькому каналу. Після трьох 
місяців складних переговорів сторонам вда-
лося врегулювати кризу за взаємною згодою. 
Як повідомляє «Ассошiейтед Пресс», судно, 
на яке було накладено арешт, зараз прямує у 
бік Середземного моря, щоб продовжити роз-
початий ще в березні шлях у Роттердам. 23 бе-
резня судно Ever Given довжиною 400 м, яке 
йшло під панамським прапором, перегороди-
ло одномагістральну південну частину каналу, 
через сильний вітер і піщану бурю, змінивши 
курс і впершись носом і кормою в протилежні 
береги. Шість днів пішло на стягування судна 
з мілини. За цей час у чергу на прохід вишику-
валися понад 400 суден. Управління каналу за-
жадало від власника судна компенсацію в роз-
мірі $ 916 млн за завдані збитки. 

Президента Гаїті вбили у 
власному будинку
 Президента Гаїті 53-річного Жовенеля 
Моїза вбили у його приватній резиденції. Як 
повідомив в. о. прем’єр-міністра Клод Жо-
зеф, убивство сталося близько 1:00 ночі за 
місцевим часом. Першу леді також порани-
ли з вогнепальної зброї. Жовенель Моїз був 
при владі з лютого 2017 року. Гаїті — одна з 
найбідніших держав Західної півкулі. Її насе-
лення становить близько 10,6 млн людей. У 
лютому минулого року в країні почалися акції 
протесту, учасники яких вимагали відставки 
Моїза. Противники президента звинувачува-
ли його в зростанні інфляції, корумпованості 
чиновників і погіршенні ситуації в економіці.

Віктору Бабарику дали 14 років 
тюрми
 Верховний суд Білорусі засудив колиш-
нього кандидата в президенти країни і банкі-
ра Віктора Бабарику до 14 років позбавлення 
волі в колонії посиленого режиму і штрафу в 
розмірі, еквівалентному 1,5 млн гривень. Та-
кож Бабарику на п’ять років позбавили пра-
ва обіймати посади, пов’язані з організацій-
ними, адміністративними обов’язками. Ос-
кільки вирок виніс Верховний суд, оскаржен-
ню він не підлягає. Бабарику заарештували 
в червні 2020 року — через місяць після 
того, як він став кандидатом на пост прези-
дента. Звинувачення просило для нього 15 
років в’язниці. Він — єдиний, хто не визнав 
провини в корупції і відмиванні грошей. Ре-
шта фігурантів, колишні підлеглі Бабарики, 
пішли на угоду зі слідством. Правозахисна 
організація Amnesty International визнала Ба-
барику та інших підсудних у «справі «Бел-
газпромбанка» в’язнями совісті. Віктор Ба-
барика відомий у Білорусі своєю благодійною 
діяльністю. За всі 20 років, що він очолював 
правління «Белгазпромбанка», банк жертву-
вав значні суми на лікування хворих дітей і 
підтримував культуру.

На Камчатці шукають жертв 
авіакатастрофи
 На Камчатці на місці катастрофи літака Ан-
26 рятівники витягують iз води тіла загиблих, 
поки знайдені не всі жертви. На борту літака, що 
летів рейсом Петропавловськ-Камчатський — 
селище Палана, в момент аварії перебували 28 
осіб, усі вони загинули. Влада розглядає кілька 
версій того, що сталося: це помилка пілотуван-
ня, несприятливі погодні умови або технічна не-
справність повітряного судна. Уламки були ви-
явлені за 4 км від пункту призначення на березі 
Охотського моря. У Камчатському краї оголоше-
но триденну жалобу.

Росія вислала естонського 
консула 
 Генеральний консул Естонії у Санкт-Пе-
тербурзі Март Латте мав 48 годин на те, аби 
покинути Російську Федерацію. Російсь-
ка служба безпеки затримала його, звину-
вативши в прийнятті від громадянина Росії 
таємних документів. Влада Естонії назвала дії 
Росії провокацією. Як вважає російське МЗС, 
є докази того, що діяльність консула Естонії 
не відповідала дипломатичному статусу і 
була ворожою щодо Росії. Раніше ФСБ пові-
домила, що консула спіймали на гарячому, 
коли він забирав від громадянина Росії до-
кументи, що містили державну таємницю. За 
аналогічних обставин у квітні в Санкт-Петер-
бурзі ФСБ затримала консула України, яко-
го також звинуватила у прийнятті таємної ін-
формації та вислала з Росії.

■Ігор ВІТОВИЧ

США ще не завершили виведення своїх 
військ з Афганістану, проте таліби вже 
захоплюють одну провінцію за іншою. 
Західні дипломати в Кабулі опинили-
ся перед тією ж дилемою, що і 32 роки 
тому: їхати чи залишатися, зазначає у 
своєму коментарі Бі-Бі-Сі. І нагадує, що 
такі ж настрої дуже нагадують 1989 рік, 
коли Радянський Союз після 10-річної 
військової авантюри вирішив вивести 
звідти свій «обмежений» військовий кон-
тингент, про присутність там якого тепер 
нагадують могили молодих хлопців на 
українських цвинтарях. 
Вся радянська кампанія в Афганістані за-
вершилася тим, що владу після відходу 
«совєтів» захопили радикальні ісламісти. 
Закордонні посольства повернулися до 
Кабула лише 2001 року, коли коаліція на 
чолі зі США повалила владу талібів. Але 
тепер, після 20 років спроб США та НАТО 
перетворити Афганістан хоч на якусь ви-
димість демократії, західна коаліція фак-
тично визнала свою неспроможність ви-
конати це завдання і також йде звідти. А 
місцевий уряд, який спирався на збройну 
силу Заходу і контролював частину краї-
ни, опинився перед перспективою капі-
тулювати перед талібами. 

Першими тікають… захисники
 У повній невизначеності перебува-
ють місцеві перекладачі та інші афганці, 
які працювали на західних дипломатів 
і військових. Вони з тривогою вдив-
ляються в кожен крок і вслухаються в 
кожне слово своїх працедавців. Закрит-
тя посольств стане знаком, що для них 
усе скінчено. «Якщо державі постійно 
говорити, що вона приречена на пораз-
ку, то звідки у її громадян буде воля бо-
ротися за інший результат?» — запитує 
колишній заступник міністра торгівлі, 
нині співробітник представництва про-
відної західної комунікаційної компанії 
Мукадеша Юріш. «Світова спільнота на-
магається послабити почуття провини 
за те, що залишає країну, пророкуючи 
нам неминучу громадянську війну», — 
з жалем каже він.
 Представник талібів Сухан Шахін 
минулого тижня заявив Бі-Бі-Сі, що 
постійна присутність будь-якої кіль-
кості іноземних військових буде роз-
глядатися ними як окупація. «Під час 
перемовин зі Сполученими Штата-
ми цю тему детально обговорювали, й 
вони недвозначно обіцяли вивести всіх 
своїх військовослужбовців, радників, 
інструкторів», — стверджував він. Рух 
«Талібан», який прагне міжнародної 
легітимності, теж не оминає західні по-
сольства своєю увагою.
 Ще більш важливим, як для інозем-
ців, так і для афганців, є Кабульський 
міжнародний аеропорт імені Хаміда 
Карзая, який, за найгіршого сценарію, 
буде пунктом евакуації. Зараз його охо-
роняють американці і турки за манда-
том НАТО. Є надія, що Туреччина за-
лишить там своїх військових, уклав-
ши двосторонню угоду з міжнародно 
визнаним урядом Афганістану. Однак 
перемовини з Анкарою обіцяють бути 
непростими, а таліби заявляють, що не 
будуть терпіти присутності турецьких 
військовослужбовців, так само, як аме-
риканських.
 Наразі ж реальність така, що аме-
риканські військові покинули авіаба-
зу Баграм уночі 6 липня, не повідомив-
ши нового афганського командира і від-
ключивши електрику, в зв’язку з чим 
на неї вторглися мародери, які протя-
гом двох годин грабували казарми і 
склади. Це основний пункт міжнарод-
ної операції в Афганістані. Про це пові-
домили афганські військові, але в Пен-
тагоні стверджують, що заздалегідь ко-
ординували процес виведення військ.
 В останні дні кілька районів у пів-
нічній провінції Бадахшан, а також на 
півдні в Кандагарі, взяли під свій кон-
троль бойовики руху «Талібан», час-
то без бою. В результаті нападу екс-
тремістів понад тисячу афганських вій-
ськових і проурядових ополченців по-
лишили зброю  і втекли на територію 
Таджикистану. Спостерігачі зазнача-
ють, що затягування міжафганських 
переговорів може призвести до розпа-

ду уряду і нового витка напруженості в 
країні.
 Як передає таджицька агенція «Хо-
вар» iз посиланням на пресслужбу при-
кордонних військ країни, у ніч на по-
неділок у Таджикистан перейшли  
1 тис. 37 афганських військовослуж-
бовців. За даними агентства, за день до 
цього, в неділю, у Таджикистан втек-
ли ще 94 афганськi військовi. Таджи-
кистан дозволив афганським військо-
вослужбовцям в’їзд на територію краї-
ни. «Ховар» повідомляє, що військові 
переходили кордон не одночасно, а гру-
пами по кілька десятків людей у різ-
них місцях. Агенція «Інтерфакс» пові-
домила, що понад 300 афганських вій-
ськових відступили на територію Тад-
жикистану під натиском загонів руху 
«Талібан». У червні на таджицьку те-
риторію втекли десятки афганських 
військових.
 Афганські військові ще контро-
люють військову інфраструктуру в 
країні, проте, як зазначають таліби, ча-
сом вони здають її без бою. Запеклі бої 
йдуть відразу в декількох районах Аф-
ганістану. У липні таліби вже захопи-
ли території в провінції Кандагар, ми-
нулого місяця — у провінції Кундуз і 
Вардак. За інформацією з Афганістану, 
під контролем талібів зараз перебуває 
близько третини території країни.
 А коли йдеться про великі військові 
бази афганської армії, «Талібан» навіть 
пропонує урядовим солдатам піти з осо-
бистою зброєю. У підсумку солдати від-
ступають, а в руки талібів потрапляють 
десятки одиниць техніки, у тому чис-
лі нові броньовані автомобілі, які аме-
риканці раніше передали уряду Аф-
ганістану. До бойовиків також пере-
ходять міномети, величезна кількість 
боєприпасів та інше важке озброєння.

Російський інтерес 
 Як розповів професор Давуд Аза-
ми, редактор радіопрограм Афгансь-
кої служби Бі-Бі-Сі, бойовий дух уря-
дових сил підупав. «Швидке виведен-
ня сил США і НАТО деморалізувало аф-
ганські сили безпеки, — каже оглядач. 
— Через те, що таліби одночасно насту-
пають на декількох фронтах, урядові 
сили відчувають, що у них немає мож-
ливостей і ресурсів для захисту своїх 
позицій у низці районів країни, особли-
во при відсутності підтримки з повітря 
з боку американських військових».

 У цьому контексті виникає питання, 
чи буде друга афганська війна? У Росії 
немає спільного кордону з Афганіста-
ном, однак iз сусідами Афганістану — 
Туркменією, Узбекистаном і Таджи-
кистаном — у неї серйозні економічні 
зв’язки, з цих держав до Росії їде ве-
лика кількість мігрантів. У понеділок 
президент Росії Володимир Путін за-
телефонував очільнику Таджикистану 
Емомалі Рахмону і пообіцяв за потреби 
надати його країні підтримку. Адже у 
цієї країни — півтори тисячі кіломет-
рів спільного кордону з Афганістаном, 
який уже майже повністю контролюєть-
ся «Талібаном». Водночас у Таджикис-
тані розташована 201-ша військова 
база російської армії, на якій дислоку-
ються, за різними даними, від трьох до 
шести тисяч військовослужбовців. Це 
найбільший військовий об’єкт Росії за 
кордоном. До складу бази також вхо-
дить авіагрупа вертольо тів Мі-8 і Мі-
24, що базується на військовому аерод-
ромі «Айни» неподалік Душанбе. 
 Москва поки не має наміру від-
правляти до Афганістану військовий 
контингент, заявив речник президен-
та Росії Дмитро Пєсков. Допомогу в 
разі загострення ситуації на кордоні 
може отримати Таджикистан. Тим ча-
сом Путін також провів телефонні кон-
сультації з президентом Узбекистану, 
який має 137 кілометрів кордону з Аф-
ганістаном. 
 Така ситуація не може не ставити 
дилему про введення військ перед РФ, 
до якої долітає відлуння подій у Цен-
тральній Азії. За даними «Волл-Стріт 
Джорнел», у 2018 році Москва нама-
галася впливати на офіційний Кабул, 
щоб той дав добро на російські авіауда-
ри по цілях у північній провінції Джа-
узджан.
 Незважаючи на те, що російська сто-
рона заперечує подібний інтерес до ак-
тивності в Афганістані, дані — навіть 
на неофіційному рівні — добре ілюстру-
ють її готовність слідувати старим зраз-
кам військової політики. Незважаючи 
на те, що спроба «навести порядок» на 
афганській арені в минулому столітті 
виявилася фатальною для радянської 
держави, почуття необхідності реван-
шу не може не переслідувати певні кола 
російської еліти, спадкоємиці радянсь-
кої номенклатури, зазначає у своєму 
коментарі турецький державний теле-
канал TRT. ■

ГАРЯЧА ТОЧКА

Афганістан на 
поталу талібам?
Американці йдуть з Афганістану. Це загрожує 
масштабною війною і поверненням росіян

■

На опорній базі США Баграм залишилися лише афганські військовослужбовці.❙



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, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 3.45, 5.30 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 2.30 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.25 Пригоди «Персі Джексон: 

море чудовиськ»

ІНТЕР

03.35 «Анатомія катастроф»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 1.05 «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»

10.05, 18.00, 19.00, 3.25 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

14.20 Х/ф «Весільна вечірка»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»

02.40 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.00 Т/с «Будинок, де серце»

14.10, 15.30 Т/с «З почуття 

боргу»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Артист»

00.10 Велика деолігархізація

01.30 Телемагазин

02.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.55 Громадянська оборона

07.45, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «Ти колись 

пробачиш мені?»
11.05, 13.15 Х/ф «33»

12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Х/ф «Пункт 

призначення»
16.50 Х/ф «Пункт 

призначення-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф «Тремтіння 

землі»
22.30 Х/ф «Безмежний обрій»

00.25 Т/с «Правило бою»

03.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том и Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.15 Т/с «Грімм»

10.10 Т/с «Надприродне»

12.00 Х/ф «І прийшов павук»

14.05 Х/ф «Без обличчя»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.00 Х/ф «Угода з 

дияволом»

23.00 Х/ф «Вторгнення: битва 

за рай»

01.05 «Improv Live Show»

02.00 «Служба розшуку дітей»

02.05 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Вечір з Яніною 

Соколовою

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.00, 12.00 Час за Гринвічем

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

15.30 Час «Ч»

16.30 Таємниці війни

17.10, 18.10, 1.15, 2.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 «Кондратюк у понеділок»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.50 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»

07.25 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»

09.10 Х/ф «Хід у відповідь»

10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 1.50 «Свідок»

13.00 Х/ф «Лінія»

14.55, 17.00, 2.20 «Випадковий 

свідок»

17.45 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.00 Х/ф «Засуджений»

00.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.0 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.20 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.25 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Мій коханий 

ворог»

01.00 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом-3»

10.05 Х/ф «К-9»

12.05 Х/ф «Хітмен: Агент 47»

14.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.23 «Спорт Тайм»

19.25 «Гроші 2021»

20.35 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.45, 1.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.35 «Дубинізми»

02.40 Х/ф «Рейд у 

пустелю-2»

03.55 «Помста природи»

05.05 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

13.30, 1.05 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Д/с «Класика Євро» 

15.45 Швеція — Україна. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

18.20 Д/с «Класика Євро» 

18.50 Матч. Фінал. УЄФА 

Євро-2020

22.45 Д/с «Класика Євро» 

23.15 Швейцарія —Туреччина. 

УЄФА Євро-2020

01.35 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

03.25 Д/с «Класика Євро» 

03.55 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.10 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

06.30, 3.25, 5.30 Топ-матч

06.45, 22.45 Матч. Фінал. УЄФА 

Євро-2020

09.00 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.40 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

17.10 Туреччина — Вельс. 

УЄФА Євро-2020

19.05 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

01.00 Д/с «Класика Євро» 

01.30 Польща — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

03.40 Англія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитська Одеса

08.50, 2.40 Правда життя

09.50, 1.35 Речовий доказ

10.55 Брама часу

11.55 Підроблена історія

12.55, 19.50 Секретні території

13.55, 18.50, 4.30 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.55 Переказана історія

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Левиний рик

22.35 Дике виживання

23.35 Крила війни

00.35 Таємниці людського 

мозоку

04.55 Ремесла за призначенням

05.30 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

13.00 М/ф «Підводна ера»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Бабій»

01.50 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Пастушка»

10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»

11.00, 18.00 4 весілля

13.00, 16.00 Панянка-селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

00.00 Ігри Приколів

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як песик і кошеня 

мили підлогу»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

09.00 Божественна літургія 

у день вшанування 

славних і всехвальних 

першоверховних апостолів 

Петра і Павла

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.30 Концерт. Іво Бобул

17.30 «Світ дикої природи»

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Дикі тварини»

21.55 «Боротьба за виживання»

23.00 Перша шпальта

01.25, 3.00 Суспільна студія. 

Головне

04.05 Д/ф «Капелани»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50, 2.50 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.30 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

ІНТЕР

05.25, 1.10 «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 Т/с «Моя cім’я та інші 

звірі»

12.25 Х/ф «Гра в чотири 

руки»

14.40, 15.35, 2.45 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 

миттєвостей весни»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.40 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Артист»

23.10, 2.00 Т/с «Сестра у спадок»

01.30 Телемагазин

03.30 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05, 21.30 Т/с «Пес»

11.10, 13.15, 16.10 Т/с «Перевірка 

на міцність»

12.45, 15.45 Факти. День

16.40 Х/ф «Тремтіння 
землі-3: повернення в 
Перфекшен»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25, 2.35 Громадянська 

оборона

22.50 Т/с «Обмани себе»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.15 М/с «Том и Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Грімм»

11.20 Т/с «Надприродне»

13.05 «Від пацанки до панянки»

15.05 Х/ф «Тривожний 

виклик»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.00 Х/ф «Незвичайні 

пригоди Адель Блан-

Сек»

23.15 Х/ф «Знахар»

01.20 «Improv Live Show»

02.20 «Зона ночі»

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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Особливий погляд

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Повітряні воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

15.30 Час «Ч»

17.10, 18.10, 22.00, 1.15, 2.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Таємниці світу»

06.55 «Свідок. Агенти»

07.50, 14.50, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Старий знайомий»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Будьте здоровi»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Це було в 
Пенькові»

01.25 «Легенди бандитського 

Києва»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.25 Т/с «Комісар Рекс»

10.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Рецепт 

кохання»

01.05 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі-4»

07.50 Х/ф «Принц»
09.40 Х/ф «Ділова жінка»
11.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.23 «Спорт Тайм»

19.25 «ДжеДАІ-2020»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 Х/ф «Рейд у пустелю-
2»

03.10 «Гроші 2020»

04.10 «Помста природи»

05.10 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фламенгу» — «Уніон». 

Кубок Лібертадорес

07.50, 5.30 Топ-матч

08.00, 14.25, 17.50 «EURO NON 

STOP»

09.20 Туреччина — Італія. УЄФА 

Євро-2020

11.30, 22.15 «Великий футбол»

12.30 Д/с «Класика Євро» 

13.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.55 Д/с «Класика Євро» 

16.00 Вельс — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

18.25 Данія — Фінляндія. 

УЄФА Євро-2020

20.15 Yellow

20.25 Бельгія — Росія. УЄФА 

Євро-2020

23.30 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

01.10 LIVE. «Бока Хуніорс» 

— «Атлетіку Мінейру». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

03.10 Д/с «Класика Євро» 

03.40 «Велес» — «Уніон». 

Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

10.10 «Бока Хуніорс» 

— «Сантос». Кубок 

Лібертадорес

12.00, 18.25, 21.55 «EURO NON 

STOP»

13.20 Туреччина — Італія. УЄФА 

Євро-2020

15.30, 2.15 «Великий футбол»

16.30 Д/с «Класика Євро» 

17.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

17.55 Д/с «Класика Євро» 

20.00 Вельс — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

22.30 Данія — Фінляндія. 

УЄФА Євро-2020

00.25 Бельгія — Росія. УЄФА 

Євро-2020

03.40 Вельс — Мексика. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитський Київ

08.30 Правда життя

10.00, 1.35 Речовий доказ

11.10 Брама часу

12.05, 5.10 Містична Україна

12.55, 19.50 Секретні території

13.55, 18.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.55 Переказана історія

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Левиний рик

19.20, 4.20 Ремесла за 

призначенням

22.35 Дике виживання

23.35 Справжня гра престолів

00.35 Стежина війни

02.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.45 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Спляча красуня»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»

11.00, 18.00 4 весілля

13.00, 16.00 Панянка-селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

00.00 Ігри Приколів

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.35 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як метелик вивчав 

життя»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.50, 17.25 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.35 Концерт. Наталія 

Валевська

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55, 21.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі тварини»

23.00 #ВУКРАЇНІ

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Ті, що вірні»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 394 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 494 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —149 грн. 60 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати 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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на друге півріч-
чя, це можна зробити до 18 липня, щоб отри-
мувати газету з серпня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Ката-
логу 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.



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, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55, 2.55 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Комедія «Мексиканець»

ІНТЕР

05.25, 1.15 «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 Т/с «Моя cім’я та інші 

звірі»

12.25 Х/ф «Ас з асів»

14.35, 15.30, 2.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 3.30 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Артист»

23.10, 2.00 Т/с «Свій чужий син»

01.30 Телемагазин

03.10 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 21.35 Т/с «Пес»

11.15, 13.15, 16.10 Т/с «Обмани 

себе»

12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Тремтіння 

землі-4: легенда 
починається»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25, 3.00 Секретний фронт

22.50 Т/с «Перший парубок на 

селі»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том и Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Грімм»

11.10 Т/с «Надприродне»

12.55 «Від пацанки до панянки»

15.05 Х/ф «Нерв»

17.05 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

20.50 Х/ф «Бібліотекар: 

повернення до 

копалень царя 

Соломона»

22.50 Х/ф «Блакитна лагуна»

00.55 «Improv Live Show»

01.55 «Служба розшуку дітей»

02.00 «Зона ночі»

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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Невигадані історії

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

15.30 Час «Ч»

17.10, 18.10, 22.00, 1.15, 2.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 «Будьте здоровi»

07.50, 14.50, 17.00, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Одиночне 

плавання»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Із життя 

начальника карного 
розшуку»

01.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.35 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Два полюси 

любові»

01.20 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 Одна година

19.00 «Велика середа»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі-4»
07.50 Х/ф «Голодний кролик 

атакує»
09.55 Х/ф «Бюро людяності»

11.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.23 «Спорт Тайм»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»
01.55 Х/ф «Рейд у 

пустелю-2»

03.10 «Помста природи»

04.55 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бока Хуніорс» 

— «Атлетіку Мінейру». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 19.30, 23.30 Yellow

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30, 12.55, 15.30 «EURO NON 

STOP»

11.00 Англія фіналу — Хорватія. 

УЄФА Євро-2020

13.35 Австрія — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

16.20 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

18.20 «Великий футбол»

19.40 «Сан-Паулу» — «Расінр». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.30, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

21.40 «Олімпік» — «Динамо». 

Чемпіонат України

23.40 «Зволле» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

01.40 Бельгія — Вельс. Відбір 

до ЧС- 2022 р.

03.40 «Бока Хуніорс» 

— «Дефенса». Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 3.10 Топ-матч

06.10 «Зволле» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Ворскла» — «Рух». 

Чемпіонат України

10.00 Yellow

10.10 «Бока» — «Атлетіку 

Мінейру». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.00 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020. Прем’єра

13.30, 16.55, 19.30 «EURO NON 

STOP»

15.00 Англія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2020

17.35 Австрія — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

20.20 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

22.20 «Великий футбол»

23.30 Болгарія — Швейцарія. 

Відбір до ЧС-2022

01.10 LIVE. «Універсідад» — 

«Палмейрас». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

03.30 Півн. Ірландія — США. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

10.05, 1.25 Речовий доказ

11.15 Брама часу

12.10, 5.20 Містична Україна

13.05, 19.50 Секретні території

14.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.35, 18.50, 4.30 Ремесла за 

призначенням

15.05 Переказана історія

16.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Левиний рик

22.35 Дике виживання

23.35 Справжня гра престолів

00.35 Стежина війни

02.35 Історія українських земель

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.45 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Король 

Дроздовик»

10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»

11.00, 18.00 4 весілля

13.00, 16.00 Панянка-селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

00.00 Ігри Приколів

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки світової 

війни»

19.30, 23.10 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

UA: Перший

06.00, 11.35 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.45 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.50, 17.25 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.35, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.35 Концерт. Анатолій Гнатюк

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55, 21.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі тварини»

23.00 Слідство. Інфо. Чотири 

кілери, три копи і 

наркобарон

01.45, 3.00 Суспільна студія. 

Головне

04.20 Д/ф «Кіноперформанс. 

Народний Малахій!»

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИПНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 3.40, 5.30 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55, 2.20 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Трилер «Ва-банк»

ІНТЕР

05.30, 0.55 «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 Т/с «Моя cім’я та інші 

звірі»

12.25 Х/ф «Один шанс на 
двох»

14.40, 15.35, 2.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.15 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30, 23.50 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Артист»

23.10 Слідами

01.45 Телемагазин

03.05 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05, 21.30 Т/с «Пес»

11.05, 13.15, 16.10 Т/с «Перший 

парубок на селі»

12.45, 15.45 Факти. День

16.45 Х/ф «Тремтіння землі-5: 
кровна рідня»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25, 1.55 Антизомбі

00.05 Х/ф «Пункт 
призначення-2»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.40 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.30 М/с «Том и Джеррі»

07.45 «Орел і решка»

09.50 Т/с «Грімм»

10.45 Т/с «Надприродне»

12.30 «Від пацанки до панянки»

15.10 Х/ф «Смертельний 
лабіринт»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.10 Х/ф «Бібліотекар: 
прокляття Юдиного 
потиру»

23.05 Х/ф «Повернення в 
Блакитну лагуну»

01.05 «Improv Live Show»

02.50 «Служба розшуку дітей»

02.55 «Зона ночі»

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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Вечір з Яніною 

Соколовою

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Повітряні воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 18.10, 22.00, 1.15, 2.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.50, 14.50, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

10.40, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Заражена»

01.20 «Легенди бандитського 

Києва»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.20 Т/с «Комісар Рекс»

10.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Кафе на 

Садовій»

01.10 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.40 Х/ф «Час скажених 

псів»

08.30 Х/ф «Викуп»

10.40 Х/ф «Раптова смерть»

12.50 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.23 «Спорт Тайм»

19.25 «Секретні матеріали» 

(дайджест)

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

03.00 «Помста природи»

05.10 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Універсідад Католіка» — 

«Палмейрас». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

07.50, 23.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

09.00, 19.20 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

09.30, 12.55, 15.30 «EURO NON 

STOP»

11.00 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

13.35 Польща — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

16.10 Іспанія — Швеція. УЄФА 

Євро-2020

18.10 «Великий футбол»

19.45 «Рівер Плейт» — 

«Архентинос». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

21.35 Yellow

21.45 «Шахтар» — «Колос». 

Чемпіонат України

23.40 «Гронінген» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

01.40 Італія — Півн. Ірландія. 

Відбір до ЧС- 2022 р.

03.40 «Сан-Лоренсо» 

— «Архентинос». Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.00, 1.20, 3.20 Топ-матч

06.10 «Гронінген» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

08.00, 23.20 Yellow

08.10 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.10 «Універсіда» — 

«Палмейрас». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.00 Д/с «Класика Євро» 

13.30, 16.55, 19.30 «EURO NON 

STOP»

15.00 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

17.35 Польща — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

20.20 Іспанія — Швеція. УЄФА 

Євро-2020

22.20 «Великий футбол»

23.30 Німеччина — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2022

01.30 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.30 Швеція — Естонія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитський Київ

08.55 Правда життя

10.20, 1.40 Речовий доказ

11.30 Брама часу

12.25, 5.20 Містична Україна

13.15, 19.50 Секретні території

14.15, 18.50, 4.30 Ремесла за 

призначенням

15.15 Коза ностра

16.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55 Левиний рик

22.35 Таємниці Кремнієвої 

долини

23.35 Справжня гра престолів

00.35 Стежина війни

02.35 Історія українських земель

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.45 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Попелюшка»

10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»

11.00, 18.00 4 весілля

13.00, 16.00 Панянка-селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

00.00 Ігри Приколів

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.35 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Чому зникла шапка 

— невидимка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.30 «Світ дикої природи»

18.55, 21.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі тварини»

23.00 Схеми. Корупція в деталях

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Веронські скарби»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20, 6.05 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45, 20.20 «Одруження 

наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.18 «Проспорт»

22.20 Комедія «Ніч у музеї-2»
00.25 Х/ф «Орлиний зір»

02.40 Комедія «Мексиканець»

05.15 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.25, 23.35 «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 Т/с «Моя сім’я та інші 

звірі»
12.25 Х/ф «Амазонія»
14.10, 15.00, 15.50, 1.20 

«Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: помри, але не 

зараз»
03.00 «Чекай на мене. Україна»

04.05, 5.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

04.50 «Телемагазин»

06.05 М/ф

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

23.00 Перші. Шоу Василя 

Голованова

00.15, 2.00 Т/с «Лист помилково»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.25 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 20.10 Дизель-шоу

11.50, 13.15, 0.05, 1.50 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «Безмежний 

обрій»
16.45 Х/ф «Тремтіння 

землі-6»

18.45 Факти. Вечір

23.05 «На трьох-10». Прем’єра

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 «Kids time»

06.05 М/с «Том и Джеррі»

07.10 «Орел і решка»

09.20 «Шахраї в мережах»

15.05 Х/ф «Бібліотекар: 
повернення до 
копалень царя 
Соломона»

17.00 Х/ф «Бібліотекар: 
прокляття Юдиного 
потиру»

19.00 Х/ф «Обладунки бога: 
місія зодіак»

21.15 Х/ф «Обладунки бога: у 
пошуках скарбів»

23.15 Х/ф «Блакитна лагуна: 
пробудження»

01.15 «Improv Live Show»

02.15 «Служба розшуку дітей»

02.20 «Зона ночі»

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

06.25 Особливий погляд

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10, 0.15 Д/с «Бойові кораблі»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

15.30 Час «Ч»

17.10, 18.10, 1.15, 2.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.20, 22.00 Д/с «Апокаліпсис»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.20 «Правда життя»

07.50, 14.45, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Заручниця»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Трикутник»

01.20 «Легенди бандитського 

Києва»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

23.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.10 Х/ф «Посмішка, як у 

тебе»

08.15 «Врятуйте нашу сім’ю»

13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

22.50 Т/с «Слід»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

22.45 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Х/ф «Хітмен: Агент 47»

08.15 Х/ф «Заручник»

10.40 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»

12.50 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.23 «Спорт Тайм»

19.25 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»

21.15 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»

23.00 Х/ф «Морський 

піхотинець-4: рухома 

мішень»

00.50 Т/с «Рекс»

02.55 «Цілком таємно-2017»

03.20 «Помста природи»

05.10 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сан-Паулу» — «Расінр». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 21.30, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30, 11.25, 15.00 «EURO NON 

STOP»

10.55 Д/с «Класика Євро» 

13.05 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

15.40 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

17.40 «Великий футбол»

18.45 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

19.40 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.40 «Десна» — «Зоря». 

Чемпіонат України

23.40 «Валвейк» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

01.40 Туреччина — Нідерланди. 

Відбір до ЧС- 2022 р.

03.40 «Бока Хуніорс» — 

«Атлетіко Тукуман». Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.15, 1.20, 

3.20 Топ-матч

06.10 «Валвейк» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Рух» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.10 «Сан-Паулу» — «Расінр». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.00 Д/с «Класика Євро» 

13.30, 15.25, 19.00 «EURO NON 

STOP»

14.55 Д/с «Класика Євро» 

17.05 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

19.40 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

21.40 «Великий футбол»

22.45 Д/с «Класика Євро» 

23.30 Нідерланди — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

01.30 «Олімпік» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.30 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитська Одеса

09.10 Правда життя

10.05, 1.40 Речовий доказ

11.15 Брама часу

12.10 Містична Україна

13.05, 16.50, 19.50 Секретні 

території

14.05, 18.50, 5.05 Ремесла за 

призначенням

14.35 Коза ностра

15.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Левиний рик

22.35 Таємниці Кремнієвої 

долини

23.35 Справжня гра престолів

00.35 Стежина війни

02.35 Академік Корольов

03.25 Полювання на НЛО

04.25 Зворотний бік Місяця

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Амундсен»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Диявол із трьома 

золотими волосинами»

10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»

11.00, 18.00 4 весілля

13.00, 16.00 Панянка-селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

00.00 Ігри Приколів

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.35 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Черевички»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.30, 4.10 Перша шпальта

18.55, 21.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі тварини»

23.00 #ВУКРАЇНІ

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.40 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 4.05 «Вечірній квартал»

22.10 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 Трилер «Ва-банк»

02.10 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

ІНТЕР

06.50 «Слово предстоятеля»

06.55, 4.30 Х/ф «Пригоди 
Ремі»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Т/с «Гостя з майбутнього»

17.10 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»

20.00, 2.35 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі. Бенефіс»

22.10 Т/с «Таїсія»

03.05 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.15 Реальна містика

09.10 Т/с «Німа»

12.50, 15.20 Т/с «Незабута»

17.10, 21.00 Т/с «Втікачі»

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Будинок Надії»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Факти

05.05 Не дай себе обдурити

05.50 Багач — бідняк. Реаліті-

шоу

07.55 Особливості національної 

роботи

09.45, 13.00 Дизель-шоу

11.20, 14.15 «На трьох»

12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Зелений 

шершень»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Неймовірний 

Халк»
21.35 Х/ф «Зелений ліхтар»
23.45 Х/ф «Зелена книга»

02.05 Громадянська оборона

03.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

07.25, 10.00 «Kids time»

07.30 Х/ф «Майбутній 

король»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.00 «Орел і решка»

14.25 Х/ф «Незвичайні 

пригоди Адель Блан-

Сек»

16.45 Х/ф «Зубна фея»

18.50 Х/ф «Книга джунглів»

21.00 Х/ф «Відьмина гора»

22.50 Х/ф «Джунглі»

01.05 «Improv Live Show»

02.05 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

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

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Машина часу

11.10 Медекспертиза

11.30, 18.30, 0.35 Невигадані 

історії

12.15 Концерт «Лісапетний 

батальйон» 

НТН

05.50 «Втеча. Реальні історії»
07.10 Т/с «СБУ. Спецоперація»
11.00 «Україна вражає»
12.40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»
13.55 Т/с «Смерть у раю»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.50 «Свідок»
19.30 Х/ф «Закусочна на 

колесах»
21.30 Х/ф «Близнюки-2»
23.30 Х/ф «Поганий 

лейтенант»
01.50 «Таємниці кримінального 

світу»
03.20 «Випадковий свідок»
03.30 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. 

Професійні байки»
04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин
07.20, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
09.45 М/ф «Темний плащ»
11.30 Т/с «Друзі»
14.20 Т/с «Суперкопи»
16.50 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 «Наречена для тата»
17.00 «Супермама»
21.00 «МастерШеф. 

CELEBRITY»
23.10 «Звана вечеря»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»
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, 21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»
13.45 «Новини від Христини»
14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм
17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

07.50 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
14.45 Х/ф «Команда 8: у тилу 

ворога»
16.45 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
18.40 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
21.00 Х/ф «Хижаки»
23.05 Х/ф «Експедиція 

Юрського періоду»
01.00 Т/с «Рекс»
02.00 «Помста природи»
04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рівер Плейт» — 
«Архентинос». 1/8 фіналу. 
Кубок Лібертадорес

07.50, 23.30, 1.30, 3.30, 5.30 
Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»
09.00 Д/с «Класика Євро» 
9.30, 12.55, 15.25 «EURO NON 

STOP»
11.05 Фінляндія — Росія. УЄФА 

Євро-2020
13.30 Туреччина — Вельс. 

УЄФА Євро-2020
16.00 Італія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020
17.55 «Великий футбол»
19.10 Матч. Фінал. УЄФА Євро-

2020
21.30 Yellow
21.40 «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 
України

23.40 «АЗ Алкмаар» 
— «Зволле». Чемпіонат 
Нідерландів

01.40 Португалія — 
Азербайджан. Відбір до 
ЧС- 2022

03.40 «Дефенса» 
— «Тальєрес». Кубок 
Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.20, 3.20 Топ-матч

06.10 «АЗ Алкмаар» 

— «Зволле». Чемпіонат 

Нідерландів

08.00 «Олександрія» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

09.45 Матч. Фінал. УЄФА Євро-

2020

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.00 Д/с «Класика Євро» 

13.30, 17.00, 19.25 «EURO NON 

STOP»

15.05 Фінляндія — Росія. УЄФА 

Євро-2020

17.30 Туреччина — Вельс. 

УЄФА Євро-2020

20.00 Італія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

21.55 «Великий футбол»

23.10 Yellow

23.30 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

01.30 «Шахтар» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

03.30 Швеція — Фінляндія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00, 9.35, 1.45 Містична Україна

06.45 Випадковий свідок

10.25 Правда життя

11.20 Речовий доказ

12.30, 23.00 Секретні території

13.25 Код доступу

15.25, 0.00 Вирішальні битви 

Другої світової

16.20 Конкорд: надзвукова ера

18.00, 0.55 Ремесла за 

призначенням

19.00 Дике виживання

21.00 Топ-10 світу хижаків

02.35 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «Шалена сімейка»
11.35 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
00.00 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 
принцеси Герцелінди»

02.00 Т/с «Три сестри»

03.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30, 0.30 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Правила виживання

12.50 Один за 100 годин

14.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

22.30 Знаменитості

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.55 М/ф «Братик ведмедик-2»

13.15, 23.00, 0.00 Одного разу під 

Полтавою

14.45, 23.30, 0.30 Танька і 

Володька

15.15 М/ф «Вперед і вгору»
17.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз»
19.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-2»
21.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-3»
01.00 Країна У

01.30 Країна У-2

02.15 Панянка-селянка

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

15.15 Т/с «Загадки Мердока»

18.00 Час за Гринвічем

19.00 Д/c «Вердикт історії»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35 Вікно в Америку

22.00 «Прямим текстом»

23.30 Гончаренко рулить

00.10 Є сенс

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

UA: Перший

06.00, 4.10 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.45, 

5.35 Новини
07.05 Еколюди
07.10 М/ф «Ходить Гарбуз по 

городу»
07.20 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
07.30 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»
08.05 «Дикі Дива. Дикі тварини 

в зоопарку Сан-Дієго»
08.30, 11.40 #ВУКРАЇНІ
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордість»

12.10 Х/ф «Пророк Ієремія. 
Викривач царів»

13.55 Слідство. Інфо. Чотири 
кілери, три копи і 
наркобарон

15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.55 Слоненя і баранець: історія 

дружби

17.55 «Світ дикої природи»
18.35 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
20.20 Пишемо історію. Вадим 

Чубасов
20.40 Пишемо історію. Кирило 

Осьмак
21.25 Пишемо історію. 

Повстання Северина 
Наливайка

21.50 Пишемо історію. 
Українська фабрика мрій

22.05 Д/ф «Секрети історії. 
Портрети»

00.45 Д/ф «Блаженніший»
02.40, 5.05 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 1.35 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Ніч у музеї-3. 

Секрет гробниці»

23.00 Х/ф «Зоряний пил»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.15 Х/ф «Отці та таємниця 

часу»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.30 Х/ф «007: помри, але не 

зараз»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

00.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Будинок Надії»

13.15 Т/с «Лист помилково»

17.00, 21.00 Т/с 

«Вісімнадцятирічний 

олігарх»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Компаньонка»

01.45 Телемагазин

03.10 Гучна справа

04.00 Агенти справедливості

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Не дай себе обдурити

07.00 Більше ніж правда

07.55, 10.55 Громадянська 

оборона

08.55, 2.10 Антизомбі

09.55 Секретний фронт

11.55, 13.00 Х/ф «Тремтіння 

землі»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Зелений ліхтар»

16.25 Х/ф «Неймовірний 

Галк»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Танго і Кеш»

21.25 Х/ф «Наймані убивці»

23.55 Х/ф «Денне світло»

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Таємний агент»

07.00, 8.30 «Kids time»

07.05 М/ф «Том і Джері: 

форсаж»

08.35 М/ф «Смолфут»

10.30 Х/ф «Зубна фея»

12.35 Х/ф «Обладунки бога: 

місія зодіак»

15.00 Х/ф «Обладунки бога: у 

пошуках скарбів»

17.00 Х/ф «Відьмина гора»

19.00 Х/ф «Після заходу 

сонця»

21.00 Х/ф «Золото дурнів»

23.15, 0.15 «Improv Live Show»

01.20 «Вар’яти»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10, 7.10, 0.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 16.00, 

20.00, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Божественна літургія УГКЦ

12.15, 15.15 Індійський фільм

16.10 Концерт підтримки 

О. Сафонова

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Вердикт історії»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Політклуб В. Портнікова

23.00 Суботній політклуб 

В. Портнікова

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.55 Х/ф «Ні пуху, ні пера»

07.15 «Слово предстоятеля»

07.20 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.45 Т/с «Смерть у раю»

13.50 Х/ф «Закусочна на 

колесах»

15.50 Х/ф «Близнюки-2»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.00 Т/с «Паршиві вівці»

23.10 Х/ф «Урок виживання»

01.05 Х/ф «Трикутник»

02.50 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.45 М/ф «Темний плащ»

11.30 Т/с «Друзі»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 «Хата на тата»

12.50 «МастерШеф. 

CELEBRITY»

15.00 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.55 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.25 «Війна за незалежність»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада хохотала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.30 «ДжеДАІ-2020»

08.15, 1.05 «Загублений світ»

12.25 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»

14.10 Х/ф «Назад у 

майбутнє»

16.40 Х/ф «Назад у 

майбутнє-2»

18.45 Х/ф «Назад у 

майбутнє-3»

21.00 Х/ф «Ніч у музеї»

23.10 Х/ф «Турнір на 

виживання»

02.10 «Помста природи»

04.20 «Найкраще»

04.25 «Він, вона і телівізор»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 19.20 Yellow

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30, 12.55, 15.35 «EURO NON 

STOP»

11.00 Україна — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

13.40 Данія — Бельгія. УЄФА 

Євро-2020

16.10 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

18.05 «Великий футбол»

19.30, 21.30, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

19.40 «Бока Хуніорс» 

— «Атлетіку Мінейру». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.40 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

23.40 «ПСВ» — «Еммен». 

Чемпіонат Нідерландів

01.40 Болгарія — Італія. Відбір 

до ЧС- 2022 р.

03.40 «Рівер Плейт» — 

«Колон». Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 13.00, 23.20, 1.20, 

3.20 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Еммен». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.00, 13.15 Yellow

10.10 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.25, 16.55, 19.35 «EURO NON 

STOP»

15.00 Україна — Півн. 

Македонія. УЄФА 

Євро-2020

17.40 Данія — Бельгія. УЄФА 

Євро-2020

20.10 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

22.05 «Великий футбол»

23.30 Сербія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2022

01.30 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

03.30 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.55, 1.25 Містична Україна

09.45 Правда життя

12.05, 22.40 Секретні території

13.05 Код доступу

15.05, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

16.00 Топ-10 світу хижаків

18.00, 0.35 Ремесла за 

призначенням

19.00 Таємниці Кремнієвої 

долини

21.00 Конкорд: надзвукова ера

02.15 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Прикинься моїм 

хлопцем»

12.40 Х/ф «Шалена сімейка»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Амундсен»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00 Удачний проєкт

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

13.30, 22.30, 23.30 Одного разу 

під Полтавою

15.00, 23.00, 0.00 Танька і 

Володька

15.30 М/ф «101 далматинець»

17.00 М/ф «Думками навиворіт»

18.45 Х/ф «Старскі та Гатч»

20.30 Х/ф «Підняти перископ»

01.30 Країна У-2

02.15 Панянка-селянка

04.00 Щоденники Темного

04.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.15, 

3.35, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»
07.15 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»
07.20 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»
07.40 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»
08.15 «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 
України

11.00 Недільна літургія 
Української 
грЕкокатолицької церкви

12.30 Недільна свята меса 
римсько-католицької 
церкви в Україні

13.30 Міста та містечка
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт
17.30 Концерт «Кобза»
18.25 Вижити у рифах
19.30 Слоненя і баранець: історія 

дружби
20.20, 23.30 «Світ дикої 

природи»
21.30 Прем’єра. Дорога до Токіо
22.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.15 Пишемо історію. Степан 

Бандера
00.35 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
02.40 Схеми. Корупція в деталях
03.05 Перша шпальта
04.50 Земля, наближена до неба
05.05 Я вдома
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

У вишах України триває вступ-
на кампанія. Звісно, якщо ви не 
байдикували, а гарно навчалися 
і склали Зовнішнє незалежне 
оцінювання на високі бали, отже 
— потрапити на бюджет до ом-
ріяного вишу шанси, звісно, є. 
А на тих, хто навчався у школі 
«так собі» і кому держзамов-
лення точно не світить, чекає 
контракт. «УМ» дізналася, як 
змінилася вартість навчання за 
контрактом у найпрестижніших 
вишах України цьогоріч. А задля 
цікавості ми поглянули ще й на 
ціни європейських ВНЗ. 

Бюджет: краще і для вишу,
і для вступника 
 Що й говорити, дипломи нині 
дійсно «золоті», адже здобувати 
вищу освіту стає дедалі дорож-
чим задоволенням. І попри те, 
що в деяких навчальних закла-
дах вартість за освіту сягає 50 ти-
сяч за рік, у МОНі кажуть, що оп-
лата на контракті є занизька.
 Слід розпочати з того, що 
собівартість навчання за пев-
ною спеціальністю розраховує 
та встановлює саме заклад осві-
ти, а не держава чи міністерство. 
І ще минулого року більшість 
навчальних закладів вартість на 
освіту збільшили на 10%, а цьо-
горіч, як кажуть, для надійності 
додали в ціні ще стільки ж. Про-
те й це не кінець: у вишах уже 
заявили, що вартість навчання в 
2022 році збільшиться знову. 
 Виявилося, що виші за сту-
дента на бюджеті отримують від 
держави значно більші кошти, 
аніж за того, хто навчається на 
контракті. За даними Міністерс-
тва освіти, середня оплата нав-
чання на одного студента-бюд-
жетника становить 43 тис. грн, 
а середня ціна за контракт — 
16,5 тис. грн. Навчальні закла-
ди йдуть на такий крок, щоб пе-
рекласти частину своїх витрат на 
держбюджет та залучити до своїх 
лав більше контрактників — як-
не-як це «живі» гроші. 
 Тож держава встановила міні-

мальну вартість на 38 спеціаль-
ностей, що є найпопулярнішими 
серед контрактників. 
 Це стосується насампе-
ред юристів, економістів, жур-
налістів, фінансистів, дизайнерів, 
тобто тих професій, здобути які 
бажають значно більше абітурієн-
тів, ніж є відповідних вакансій на 
ринку праці. Тож вартість нав-
чання на контракті не може бути 
нижчою за 70%, що сплачує за 
бюджетні місця держава у 2021 
році й 80% — у 2022 році. 
 Тому багатьом, аби здобути 
ступінь бакалавра, навіть, затяг-
нувши пасок, подужати нові ціни 
вже не під силу. А про диплом 
магістра більшості годі й мрія-
ти, адже платити за навчання 
доведеться на 30% більше собі-
вартості. Тож повна вища освіта 
буде по кишені далеко не всім. 
 Єдина категорія студентів, 
які платитимуть менше, — це 
заочники та ті, хто вчаться за 

вечірньою формою. 
 Звісно, що космічні ціни за 
навчання можуть призвести до 
того, що контрактників в ук-
раїнських університетах стане 
набагато менше. Тому, ймовірно,  
багато абітурієнтів вступатимуть 
на заочну форму навчання, опла-
та за яку значно менша, або ж пі-
дуть у приватні ВНЗ, де навчан-
ня дешевше. 

На периферії — дешевше 
 Що ж нам сьогодні дикту-
ють ціни на навчання у найпре-
стижніших університетах Ук-
раїни? Найрейтинговішим нав-
чальним закладом є Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка. Середня вар-
тість навчання за рік варіюється 
у межах 44 тисяч гривень. Най-
популярнішими залишаються 
спеціальності право, економіка, 
менеджмент та іноземні мови. 
Через високий попит вартість на 

них у столичних вишах ой як ку-
сається. До прикладу, навчання 
на факультеті економіки коштує 
65 тис. 100 грн, стільки ж необ-
хідно заплатити, аби отримати 
диплом юриста. Рік навчання на 
факультеті міжнародних відно-
син з вивченням двох іноземних 
мов коштує 57 тис. 400 гривень. 
А магістратура — ще дорожче, 
ціни на деяких факультетах ся-
гають 70 тисяч грн на рік.
 Проте є в КНУ і «дешеві» фа-
культети: спеціальність хіміка, 
історика та біолога там можна 
здобути за 31 тисячу гривень. А 
це, погодьтеся, також немало.
 За освіту в Києво-Моги-
лянській академії теж дове-
деться викласти кругленьку 
суму. Найдешевші спеціаль-
ності — хімія та фізика — кош-
тують 23 тис. 100 гривень, про-
те вартість на міжнародні відно-
сини — 62 тис., право — 61 тис. 
 Харківський національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого ціни для сту-
дентів-контрактників встановив 
прийнятнішi. Там навчання на 
найпопулярніших спеціальнос-
тях — права, міжнародного пра-
ва, економіки — стартують від 30 
тисяч гривень на рік, що майже 
вдвічі дешевше, ніж у ВНЗ Києва. 
Та й вартість магістратури наба-
гато нижча — 38 тис. 900 за рік.
 На такому ж ціновому рівні 
тримається і Львівський націо-
нальний університет імені Івана 
Франка. Найдорожчими залиша-
ються факультети права, елек-
троніки та комп’ютерних тех-
нологій — 38 тис. 255 гривень, 
а  освіту географа, геолога, істо-
рика, математика, фізика, хімі-
ка та культуролога можна отри-
мати за 23 тис. 642 гривні на рік. 
Якщо платити за чотири роки од-
разу — буде дешевше.
 Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразі-
на ще доступніший для народ-
них мас: «модні» спеціальності 
юристів, економістів, марке-
тологів, працівників банківсь-
кої сфери, готельно-ресторанно-
го бізнесу коштують 25 тис. 500 

гривень, а факультети хіміі, фі-
зики, астрономії математики 
— вдвічі дешевші, вартість ста-
новить 12 тис. 580 гривень. Та і 
здобуття вченого ступеня магіс-
тра потішило доступністю: стар-
тує з 21 тис. грн. 
 Виші на периферії значно до-
ступніші для народної кишені. 
Наприклад, фах учителя у Пол-
тавському педагогічному цілком 
реально здобути за порівняно не-
великі гроші. Причому для зруч-
ності платежі розбивають на-
віть помісячно. Факультети ту-
ризм, філологія, журналістика, 
комп’ютерні науки, економіка, 
менеджмент та психологія кош-
тують 1 тис. 427 гривень за мі-
сяць, решта — 1 тис. 80 гривень. 
Відповідно магістр — 1 тис. 855 
та 1 тис. 420 гривень. А ось Пол-
тавська державна аграрна ака-
демія та Національний універ-
ситет «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» вста-
новили для всіх спеціальностей 
єдину вартість. Відповідно, 16 
тис. 700 гривень за рік в «аграр-
ці» та 22 тис. у технічному. 
 Пригадую, як деякий час по-
бутував міф, що нібито за кордо-
ном навчатися дешевше. Та, пе-
реглянувши ціни у польських 
вишах, переконуюсь у проти-
лежному. Вартість у Варшавсько-
му університеті, наприклад, стар-
тує з 2000 євро за рік. А ще дода-
ти 150 євро за проживання в гур-
тожитку плюс харчування. Адже 
сумку з продуктами маршруткою 
в Польщу не передасте. Значно 
дорожче вчитися в Німеччині: в 
Міжнародному університеті при-
кладних наук у Берліні — від 11 
тис. 700 євро за рік, а в Берлінсь-
кій школі економіки та права — 
від 15 тис. 900 євро. 
 Отож погодьтеся, що вкла-
дення величезних коштів у нав-
чання, аби не працювати потім 
за фахом, — погана інвестиція. 
Та й про вибір професії варто по-
думати заздалегідь, аби не всту-
пити абикуди. А головне, нав-
чатися у школі слід краще, щоб 
був бодай якийсь шанс потрапи-
ти на бюджет. ■

Микола ОЛЕКСАНДРЕНКО 

 Нова українська школа потребує від-
повідних підручників. Саме тому МОН 
України під оновлену навчальну програ-
му проводило їх конкурс. Серед перемож-
ців — доктор педагогічних наук, професор, 
академік Нацiональної академiї педагогiч-
них наук України Ольга Ярошенко, яка під-
готувала підручник хімії для 8 класу.
 Це не перша перемога автора. У поперед-
ні роки тираж написаних Ольгою Ярошен-
ко підручників — понад 2 мільйони при-
мірників. За ними 15 років вивчали хімію 
і природознавство українські школярі. 
 Успіх невипадковий. Ольга Григорів-
на в науку прийшла шкільним учителем. 
Тож знає, яких підручників потребують 
учні та вчителі. 
 — Оновлений підручник добре струк-
турований, вичерпний за змістом і напи-
саний у повній відповідності до оновленої 
програми, — каже авторка Ольга Ярошен-
ко, — забезпечує організацію освітнього 
процесу на всіх його етапах — сприйнят-
тя, запам’ятовування, застосування, оці-
нювання, створює умови не лише для ро-
боти індивідуально чи фронтально, але і 
в малих навчальних групах, сприяє фор-
муванню в учнів ключових і предметної 
хімічної компетентностей.
 Він не перебирає на себе функції збір-
ника задач і вправ чи книги для читання 
і є головною, але не єдиною навчальною 

книгою восьмикласників. Його доповню-
ють такі складові навчального комплек-
ту, як «Збірник задач і вправ», «Робочий 
зошит», «Зошит для контрольних і прак-
тичних робіт».
 — Щоб учням було цікаво працювати 
з нашим підручником і він мотивував їх 
до вивчення хімії, щоб вони легко орієн-
тувались у тексті кожного параграфа, був 
розроблений відповідний дизайн параг-
рафів, — продовжує авторка. — Параг-
рафи розпочинаються анонсом «Опрацю-
вавши параграф, ви зможете». Основний 
текст параграфа скомпонований у логіч-
но завершені блоки навчальної інформа-
ції, що мають кольорові заголовки. Основ-
ний текст параграфів перемежуваний різ-
номанітним ілюстративним матеріалом й 
анонсами «Пригадайте! Зверніть увагу!». 
Нові поняття і правила пояснені, підкріп-
лені прикладами, а де доцільно — алго-
ритмами. Для кращого сприйняття вони 
розташовані на кольорових плашках. За-
вдання для короткотривалої групової нав-
чальної діяльності розташовані в тексті 
параграфа відразу після нового матеріалу, 
якого вони стосуються, у рубриці «Попра-
цюйте групами». Узагальнення матеріалу 
наведено в рубриці «Стисло про основне». 
Завершують параграф завдання і вправи, 
диференційовані на дві групи «Знаємо, 
розуміємо», «Застосовуємо». Лаборатор-
ні досліди і практичні роботи не відірвані 
від основного тексту, а включені в основ-

ний зміст параграфів і розташовані в руб-
риці «Хімія — це життя: сторінка при-
рододослідника». Додатковий матеріал 
вміщений у рубриці «Сторінка ерудита», 
а завдання для пошукової діяльності з ви-
користанням медіа — в рубриці «Працює-
мо з медійними джерелами».
 Розглянуті рубрики й умовні позна-
чення підручника слугують учням зруч-
ним навігатором у пошуку потрібної нав-
чальної інформації, сприяють самостійній 
роботі учнів, реалізації принципу дитино-
центризму в навчанні хімії. А ще підруч-
ник налаштовує восьмикласників не на 

механічне запам’ятовування тексту, а на 
опанування компетентностей. Для учнів 
він — індивідуальний конструкт пізна-
вальної діяльності, для вчителя — мето-
дичний орієнтир у плануванні й реаліза-
ції освітнього процесу.
 Пані Ольга наголошує, що, працюючи 
над підручником, пам’ятала, що останнім 
часом падає престиж хімії в очах учнів. 
На державному рівні це може обернутись 
зниженням конкурентоспроможності віт-
чизняної хімічної науки і промисловості. 
Тому намагалася створити такий підруч-
ник, який цікаво і доступно донесе до уч-
нів хімічні істини, стане фундаментом, на 
якому школярі успішно будуватимуть як 
своє життя, так і держави. ■

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Цікаво і доступно про хімічні істини
Підручник — це те, що має бути під рукою

■

Ольга Ярошенко та її підручник.❙

АБІТУРІЄНТ-2021

Почім дипломи?
Як змінилася вартість навчання 
за контрактом у вишах країни

■

Потрапити на бюджет пощастить не всім.
Фото з сайту rbc.ua.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Сотий ювілей iз дня на-
родження видатного мону-
менталіста Валентина-Іва-
на Задорожного 7 липня 
відзначили з «десантом» 
столичних художників 
у мальовничому Ржи-
щеві на Київщині, де на-
родився творець вітражів 
«Наша пісня, наша слава» 
у Палаці культури в Кре-
менчуці на Полтавщині, 
«Намисто» в селі Кали-
та Броварського району 
на Київщині, «Люди, бе-
режіть землю!» у культур-
ному осередку шинного 
заводу в Білій Церкві; мо-
заїки «Ой ти, зіронько, ти 
вечірняя» (с. Калита Бро-
варського району на Київ-
щині), різьблення по де-
реву «Мелодія дружби» 
(Павлоград на Дніпропет-
ровщині), панно «Скіфія» 
(мотель-кемпінг «Пролі-
сок» поблизу столиці).  
 У 1976-1982 роках Ва-
лентин-Іван Задорожний 
оформлював зал «Братина» 
в готелі «Либідь» у Києві, 
де поєднувалися монумен-
тальна скульптура, гобе-
лен, вітраж, енкаустика та 
авторські меблі. Для цьо-
го комплексу він створив 
«Слов’янські міфічні об-
рази», що, на жаль, стали 
згодом жертвою вандалів-
бізнесменів, які в прямому 
значенні слів викинули ху-

дожню цінність. Лише за-
вдяки подвижництву ро-
дини, його друзів і колег 
вони перейшли на збере-
ження до Національного 
університету «Києво-Мо-
гилянська академія». 
 «Життя Валентина-
Івана Задорожного було 
сповнене драматизму: пе-
редчасна смерть матері, в 
1932-му батько його, лед-
ве живого, привозить до 
Києва і рятує від голодної 
смерті. 11-річний хлопчи-
на ночував між колонами 
будинку на Малій Жито-
мирській, зрештою, його 
прихистили добрі люди. 
Тоді з’явилося його под-
війне ім’я, — розповідає 
керівник кафедри живо-
пису та композиції Націо-
нальної академії образо-
творчого мистецтва й ар-
хітектури Олесь Соловей. 
— Із 1937-го по 1939 рік 
він навчався в Республі-

канській середній худож-
ній школі (тепер у всім ві-
домій споруді Історичного 
музею України). Повер-
нувшись iз війни змужні-
лим, навчався в омріяно-
му Художньому інституті, 
в майстерні Костя Єлеви та 
Анатоля Петрицького. 
 Українська історія 
почала ставати наскріз-
ним мотивом його твор-
чості відколи аспірантом 
розробляв історичну те-
матику і створив полотно 
«Богдан Хмельницький 
залишає в заставу крим-
ському хану свого сина Ти-
моша». А в 1974-му відбу-
лася подія, яку можна на-
звати катарсисом само-
очищення майстра, який 
пройшов шлях від успіш-
ного радянського худож-
ника до українського на-
ціонально свідомого: він 
спалив свої станкові робо-
ти періоду реалізму. Для 

нас такий вчинок здаєть-
ся незбагненним, адже 
це були чудові професій-
ні твори. Та це чесність 
творця, який — у середині 
1960-х доєднавшись до 
секції монументалістів — 
до самозречення служив 
своїй музі».
 Не стало художника 
1988 року. У 1995-му йому 
посмертно присвоєно Шев-
ченківську премію. 
 У Ржищеві, у новому 
Будинку культури, пре-
зентували виставку учас-
ників живописного пле-
нера «Стежками Вален-
тина-Івана Задорожного», 
який відбувався перед тим 
кілька днів поспіль. Вдяч-
ні колеги і співвітчизники 
вклонилися пам’яті мит-
ця на місці його вічного 
спочинку. ■

Ольга ДУБОВИК

Липки — село у Попільнянській 
ОТГ на Житомирщині. Там недавно 
відкопали надмогильні пам’ятники 
з фундаменту колишнього клубу. 
А потім ще знайшли закорковане у 
пляшці комуністичне послання — 
список тих, хто ті плити закладав. 
Минулі покоління липківчан «за-
говорили» до нинішніх, раптом 
явивши, показавши живу, справж-
ню, повну драматизму й трагедій 
історію і Липок, і багатьох інших 
сіл України. А чи всі усвідомлять те 
послання?

На підмурiвках церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці
 На початку червня сталася безпреце-
дентна подія. Розчищаючи територію під 
будівництво храму Різдва Пресвятої Бо-
городиці у Липках, бульдозерист наштов-
хнувся на гранітні брили. Виявилося, що то 
надгробні пам’ятники. І закладені вони були 
у підмурiвки старого Липківського будинку 
культури, який наприкінці тридцятих років 
XX століття комуністи-богоборці побудува-
ли з матеріалів розваленої ними ж 270-літ-
ньої церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
 Останки померлих, вірогідно, так і за-
лишилися лежати на території тепер уже 
чиїхось приватних городів, а масивні граніт-
ні пам’ятники перевезли в центр села, щоб 
спорудити Будинок колгоспника, який зго-
дом перетворили на Будинок культури. Що 
ж було потім?
 Липківський клуб на шість десятиліть 
став центром найрізноманітніших подій: 
там містилася сільська рада, бібліотека, 
сцена, кінозала, танцмайданчик. Кілька по-
колінь жителів Липок ходили у збудований 
із церкви клуб на вибори, щоб безальтерна-
тивно обрати у владу тих самих комуністів 
— руйнівників храмів. У Будинку культури, 
звісно ж, відбувалися ідеологічно-бравур-
ні свята на кшталт річниць революції. Шко-
лярі торували шлях до сільської бібліотеки, 
де була непогана як на ті часи книгозбiрня. 
У клубі «розписували» молодят, урочисто 
реєструючи появу нових родин. 
 Щосуботи вечорами все село сміялося 
і плакало над сюжетами французьких кіно-
комедій та індійських фільмів, а потім — 
танцювало під «мелодії зарубіжної естра-
ди». Дівчата й хлопці йшли до танцю, не пі-
дозрюючи, що танцюють в оточенні неви-
димих могильних плит або й по них...

 Згодом, у 1990-х, клуб-церква з неві-
домих причин і за нез’ясованих обставин 
згоріла. Залишилася лише купа сміття. 
Місце заростало чагарниками.
 Дякувати Богу, небайдужі жителі Ли-
пок розпочали поблизу споруджувати но-
вий храм. І раптом — знахідка!

Й агітаційний плакат
 Невдовзі виявили ще один «сюрприз» 
— закорковану пляшку із запискою. Спро-
бували відкоркувати, не пошкодивши, але 
не вдавалося. Тому пляшку розбили, щоб 
ознайомитися із посланням. А там — за-
писка, загорнута в радянський агітаційний 
передвиборчий плакат. 
 Чорнильною ручкою, каліграфічним 
почерком, з компартійною печаткою напри-
кінці тексту, зокрема, написано (орфогра-
фія збережена): «За ініціативою первинної 
Парторганізації КПБ/У в день «Паризької 
комуни» 18 березня 1938 року з матеріа-
лу розібраної церкви, яка стояла в с. Лип-
ки 270 років, було закладено будинок кол-
госпника.
 Будинок будували колгоспники двох 
липківських колгоспів «Прогрес» і «17 
партз’їзду». Парторг — Карпенко Петро. Го-
лова с/ради Гороховський (ім’я нерозбірли-
ве). Голова колгоспу «Прогрес» Ясінський 
Лівон. Голова к-пу — Чопівський (ім’я не-
розбірливе).  Майстер-бригадир — Добро-
вольський Іван. Бригадир — Євчук Петро». 
 А далі — великий список майстрів-
будівельників та колгоспників, які брали ак-
тивну участь у спорудженні клубу. І в тому 
списку — імена й прізвища дідів-прадідів 
дуже багатьох липківських родин, нащад-
ки яких — нині сущі. 
 Є над чим замислитися. Зокрема, і над 
тим, до якої глибокої моральної деграда-
ції російським комуністам вдалося довести 
фактично колонізований український народ, 
щоб люди, навіть пишаючись тим, заклада-
ли могильні плити у фундамент клубу. І над 
тим, з якою впевненістю у вічному існуванні 
радянської влади на українській землі тво-

рилося те «будівництво комунізму», одначе 
ж впав колос на глиняних ногах, згинула кри-
вава радянська імперія. І над тим, що Бога 
ще нікому не вдалося ошукати.
 Поховання, могильні плити з яких ляг-
ли у підмурiвки клубу, датовані XІX та по-
чатком ХХ століття. Поки що надгробків 
знайдено близько десятка. Активним лип-
ківчанам удалося звільнити від бруду та 
очистити кілька надмогильних пам’ятників. 
На одному чітко написано: «Іван Якимович 
Панчук, помер 1918 р. 4 брезоля, прожив 
60 р». На другому — трохи нерозбірливий 
напис старослов’янською мовою з чітко ви-
окремленим прізвищем «Мирончукъ» (до 

речі, архітектор майбутнього нового храму 
так само має прізвище Мирончук).

Прощення і спокута 
 З історичних нотаток липківчанина Вік-
тора Балтина та розповідей старожилів ві-
домо, що давній храм Різдва Пресвятої 
Богородиці стояв  відносно недалеко від 
старого панського млина у Липках. На те-
риторії церкви за давнім звичаєм існував 
некрополь. Вірогідно, після 1937 року, коли 
комуністи і комсомольці руйнували храм, 
знайшли ось таке «практичне» застосуван-
ня могильним плитам: заклали їх у фунда-
мент Будинку культури в центрі села. Дов-

го серед людей ширилися перекази про те, 
як комсомольці, котрі зривали хрести і ви-
носили ікони з храму, згодом гинули від не-
щасних випадків...
 А ще — особливо популярним серед 
липківчан було і є свято Купайла, яке пере-
жило всі часи й епохи та досі струменіє пра-
давньою силою. От Купайло почасти тво-
рилося не в самому клубі, а просто неба у 
дворику поруч. Сходилися дівчата, вбира-
ли стрічками і квітами вишню та укладали 
велике Купайло. Сходилися хлопці й за-
палювали смолоскипи. Сходилися співучі 
молодиці, щоб супроводжувати піснею 
дійство. І кожна сільська вулиця вважала 
і досі вважає за честь зробити своє влас-
не Купайло та долучити його до загально-
го параду. Нині все це відбувається вже 
поблизу нового Будинку культури. 
 А територія старого клубу поступово 
повертається, як мовиться, на круги свої: 
там знову, як і два століття тому, звучать 
молитви. Можливо, й молитви-каяття за 
душі тих, хто свого часу без тіні сумніву 
закладав надмогильні плити у підмурівки 
сільського клубу...
 Як розвиватиметься будівництво хра-
му — покаже час. Адже що далі, то більше 
ця історія набуває особливого символізму. 
І не тільки для села Липок. Йдеться про 
долі поколінь.
 Для тих, хто бажає посильно допомог-
ти у будівництві церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці у Липках, оприлюднюємо кар-
тковий рахунок: 4149 5001 4689 4657 (на-
стоятель храму — протоієрей Василь Ма-
люк). ■

ДО ДАТИ

Матриця пам’яті
Монументаліст Валентин-
Іван Задорожний вірність музі 
засвідчував спаленням власних 
картин періоду соцреалізму

■

Валентин-Іван Задорожний та його роботи.❙

«Мамай», 1981-1982 р.
Фото з wikiart.org.

❙
❙

СПАДЩИНА

Заговорила церква через 300 літ
На Житомирщині з фундамента сільського клубу виринула 
закоркована пляшка з посланням від комуністів із 1938 року

■

Надгробні плити стали підмурiвком радянського сільського клубу в 1938 році.
Фото Ольги ДУБОВИК.

❙
❙

Збережене свідчення ідеологічного
затуманення свідомості людей 
у тоталітарному СРСР.

❙
❙
❙
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«Сподіваюся, що зможу виграти медаль на Олімпіаді в Токіо».Ярослава Магучіх
українська стрибунка у висоту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На чемпіонаті Європи зали-
шилося зіграти один матч. У ви-
рішальному протистоянні тур-
ніру 11 липня на лондонсько-
му «Уемблі» зійдуться збірні 
Італії та Англії. Для майбутніх 
господарів фіналу це історич-
ний момент, адже ніколи рані-
ше англійці не грали в головно-
му матчі континентального фо-
руму. «Ми зіграємо у фіналі на 
домашньому стадіоні — це ней-
мовірне відчуття», — каже ка-
пітан «трьох левів» Гаррі Кейн, 
який допоміг англійській збір-
ній туди пробитися. При цьому 
наставник «трьох левів» Гарет 
Саутгейт амбітно додає: «У фі-
нал виходять, аби вигравати». 
 Дехто вважає, що вийти на 
побачення з італійцями підо-
пічним Саутгейта неабияк до-
поміг суддя з Нідерландів Дан-
ні Маккелі, котрий у їхньому 
півфінальному двобої з данця-
ми призначив у додатковий час 

сумнівний пенальті.
 Прудконогий Рахім Стер-
лінг відреагував падінням у 
штрафному майданчику на лег-
кий дотик захисника збірної 
Данії, Маккелі після перегля-
ду ВАР вказав на 11-метрову 
позначку, а Гаррі Кейн з другої 
спроби, на добиванні, відпра-

вив переможний м’яч у ворота 
Каспера Шмайхеля. До слова, в 
1992 році батько Каспера — Пе-
тер Шмайхель — разом зі збір-
ною Данії сенсаційно став пере-
можцем європейського форуму. 
Нинішнє ж скликання данської 
національної команди виглядає 
також досить колоритно.

 Хай там як, а, на думку 
знаного наставника Жозе Мо-
уріньйо, у матчах найвищого 
рівня подібного роду спірні мо-
менти не повинні перетворюва-
тися на пенальті. Утім 60 тисяч 
уболівальників, які підтриму-
вали місцеву збірну на «Уемб-
лі», зробили свою справу, під-

штовхнувши якимось чином 
рефері до потрібного англійсь-
кій збірній рішення.
 Тепер на збірну Англії чекає 
перший в її історії фінал чемпіо-
нату Європи, де «трьом левам» 
протистоятиме потужна коман-
да Роберто Манчіні. Упродовж 
турніру «Скуадра Адзурра» вже 
не раз вражала експертів своєю 
грою, спонукаючи їх називати 
італійську збірну майбутнім пе-
реможцем Євро-2020. У півфі-
нальному протистоянні з іспан-
цями на сторону «блакитної ес-
кадри» стала й фортуна, котра 
допомогла підопічним Манчіні 
виграти післяматчеву серію 11-
метрових ударів.
 Після поєдинку італійським 
футболістам довелося визнати, 
що проти них збірна Іспанії по-
казала гру дуже високого кла-
су. Однак, як відзначив захис-
ник «Скуадри» Леонардо Бонуч-
чі, завдяки власній терплячості 
саме його національна коман-
да гратиме у фіналі. А вибивши 
з розіграшу «Червону фурію», 
збірна Італії таким чином ре-
ваншувалася за болюче фіас-
ко піренейцям у фіналі украї-
но-польського Євро в 2012 році. 
До слова, другими були італійці 
й на ЧЄ-2000, а от  далеке Євро-
1968 вони завершили в статусі 
тріумфаторів. Як то буде цього 
разу, однозначно сказати склад-
но. Англійці хоч і вперше гра-
тимуть у фіналі, проте, без сум-
ніву, зроблять усе, аби реалізу-
вати чемпіонську нагоду, що на-
дала їм спортивна доля. ■

ЄВРО-2020

Створені перемагати
Збірна Англії 
вперше в історії 
пробилася до фіналу 
континентальної 
першості, де зіграє 
з титулованою 
«ескадрою»

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Півфінали. 
Іспанія — Італія — 1:1 (по пен. — 
2:4), Англія — Данія — 2:1 (у дод. 
час)

■

Епізод з «пірнанням» англійця Рахіма Стерлінга в штрафному майданчику збірної Данії став вирішальним 
для підсумкового результату другого півфіналу ЧЄ-2020.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Найближчими днями вітчизняні 
олімпійці вирушають до Токіо, де 23 лип-
ня стартує XXXII літня Олімпіада. Пан-
демія, карантин, локдауни — все це на рік 
відклало початок Ігор-2020 й розтягнуло в 
часі процедуру відбору спортсменів на го-
ловні старти п’ятиріччя. Відтак лише не-
щодавно НОК України разом з Міністерс-
твом молоді та спорту змогли назвати ос-
таточний склад нашої олімпійської збір-
ної, представники котрої змагатимуться в 
Токіо. А до столиці Японії поїде неймовір-
но мала делегація «синьо-жовтих». Упер-
ше за часів незалежності Україну на Літ-
ніх  іграх представлятимуть менше 200 
олімпійців. Загалом, 158 вітчизняних 
спортсменів виступлять у 25 видах спор-
ту. При цьому жодної української коман-
ди в ігрових дисциплінах не буде.
 Водночас традиційно найбільше в 
олімпійській збірній представництво 
має вітчизняна легкоатлетична збір-
на. Одразу 20 атлетів та 27 атлеток ви-
конали олімпійські нормативи й отри-
мали можливість вийти на олімпійсь-
кі старти. Утім можливість поборотися 
за високі нагороди матиме значно мен-
ша кількість повпредів вітчизняної лег-
кої атлетики. Перш за все тут ідеться про 
майстринь стрибкових дисциплін — ви-
сотницю Ярославу Магучіх, яка на почат-

ку липня з результатом 2,03 м ви грала 
етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі, 
та Марину Бех-Романчук, яка спеціалі-
зується на стрибках у довжину.
 А от бронзового призера Ігор-2016 у 
Ріо — висотника Богдана Бондаренка у 
Токіо не буде — 31-річному харків’янину, 
обтяженому старими травмами, не вда-
лося подолати олімпійській відбір. Так 
само не їдуть до Японії й ще кілька зна-
них вітчизняних олімпійців, які з різних 
причин опинилися поза заявкою «синьо-
жовтих» на Ігри. Приміром, дворазовий 
призер минулих Ігор гімнаст Олег Вер-
няєв і досі залишається поза активним 
спортом через невирішені допінгові про-
блеми. А нещодавно в неприємну допін-
гову історію потрапив також і перемо-
жець московського чемпіонату Європи-
2021 з важкої атлетики Дмитро Чумак, 
якого звинуватили в спробі ухилитися 
від проходження допінг-тестування.
 А от відсутність у заявці на Токіо ти-
тулованої борчині, багаторазової при-
зерки чемпіонатів Європи та світу Юлії 
Ткач пояснюється тим, що вона програ-
ла внутрішню конкуренцію своїй парт-
нерці по збірній — Ірині Коляденко.
 Не побачимо на Іграх у Токіо й нашо-
го титулованого плавця Андрія Говорова. 
Не так давно установивши світовий ре-
корд на дистанції 50 метрів батер фляєм 
та ставши на ній срібним призером ЧЄ-

2021, 29-річний уродженець Севастопо-
ля не знайшов у собі сил виконати норма-
тив у своїй профільній олімпійській дис-
ципліні — 50 м вільним стилем. 
 Відтак головні медальні сподівання 
українського плавання на токійській 
воді будуть пов’язані зі стаєром Михай-
лом Романчуком, який на травневому 
ЧЄ в Будапешті двічі піднімався на най-
вищу сходинку п’єдесталу. Тоді ж із най-
кращого боку проявили себе в й вітчиз-
няні водні грації. На акватичному Євро 
у столиці Угорщини підопічні Світлани 
Саїдової зібрали рекордний урожай ме-
далей, прикрасивши його кількома зо-
лотими відзнаками. Натхненні тим ус-
піхом майстрині вітчизняного артистич-
ного плавання тепер готуються підкори-
ти й олімпійський п’єдестал.
 Загалом, практично в кожній дис-
ципліні, де змагатимуться українські 

спортсмени в Токіо, Україна може споді-
ватися на медалі. Каратистка Анжеліка 
Терлюга, дзюдоїстка Дар’я Білодід, бо-
рець Жан Беленюк, боксер Олександр 
Хижняк, важкоатлетка Ірина Деха, фех-
тувальниця Ольга Харлан, велосипедист-
ка Олена Старикова, веслувальниця Люд-
мила Лузан, стрілок Олена Костевич, 
тенісистка Еліна Світоліна — усі вони ма-
ють за плечима досвід великих перемог 
на серйозних міжнародних стартах.
 Зрозуміло, що Олімпіада — це особ-
ливий старт, і тут охочих перемогти 
більш, ніж достатньо. Додатковим вип-
робуванням для українських спорт-
сменів, звісно, буде акліматизація, а та-
кож пов’язані з коронавірусом обмежу-
вальні заходи. Утім, думається, ці пере-
шкоди не повинні збити загартованих 
успіхами вітчизняних олімпійців з ме-
дального шляху. ■

ОЛІМПІЗМ

Ставка на якість
У «спортивному» міністерстві назвали остаточний 
склад збірної України на Олімпіаду в Токіо

■

На початку липня Ярослава Магучіх з результатом 2,03 м перемогла на етапі 
«Діамантової ліги» в Стокгольмі.
Фото з сайту sport.24tv.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Скільки коштує видалити зуб 
мудрості?
 — 80 доларів.
 — А дешевше можна?
 — Ну якщо без наркозу, то мож-
на й за 60.
 — А ще дешевше?
 — Якщо без наркозу, плоско-
губцями, то можна й за 40.
 — А за двадцять?
 — Якщо без наркозу, плоско-
губцями та ще й практикантом, то 
можна й за 20.
 — Добре, запишіть Сару на се-
реду.

* * *
  Дружина каже чоловікові:
 — Ще один похід наліво — і я 

терміново стаю твоєї вдовою.

* * *
  Свого часу Катерина Іванівна 
захопилася йогою, медитацією, са-
могіпнозом... і дiйшла висновку, що 
коньяк анітрохи не гірший.

* * *
  А коли я вчилася в школі, в нас 
охоронців не було. З усім справляла-
ся прибиральниця з мокрою ганчір-
кою.

* * *
 — Послухайте, Абрамовичу, як 
у вас справи з комп’ютерною грамот-
ністю?
 — Просунутий користувач — 
домофон я вже опанував.

По горизонталі:
 1. Чоловіча «прикраса». 4. Ма-
теріал для скульптур і для надгроб-
ків. 9. Перший (і досі єдиний) космо-
навт незалежної України. 10. Голов-
ний інгредієнт українського борщу. 
11. Сигнал тривоги. 12. Матроський 
танок. 14. Рибний делікатес. 16. Ро-
бочий стіл школяра. 18. Тварина, яка 
надихнула творців Бетмена на ство-
рення свого героя. 21. Бранці, поло-
нені, яких захоплювали турки й та-
тари під час розбійницьких нападів. 
24. Кредит під заставу квартири 
чи землі, на купівлю яких даються 
ці гроші. 26. Гострий грузинський 
суп з яловичини з рисом і волось-
кими горіхами. 28. Вхід до будинку 
чи кімнати. 29. Середньовічна назва 
України в Європі. 30. Ягоди калини, 
зібрані в пучок, грона. 31. Нестерп-
не бажання пити чи мати знання (в 
переносному сенсі).
По вертикалі:
 1. Український актор, який грає 
в житомирській команді «30+» в 
«Лізі сміху». 2. Комедійний серіал, 
який «1+1» вирішили протиставити 
нашумілим «Сватам». 3. Вибухів-
ка. 5. Людина, яка живе за принци-
пом «Сила є — навіщо розум?». 6. 
Ім’я коханої Івана в повісті Михайла 
Коцюбинського «Тіні забутих пред-

ків». 7. Особа, яка очолює духов-
ний навчальний заклад. 8. Українсь-
кий письменник, автор романів «За-
лишенець» та «Маруся». 13. Те, 
що забивають порожніми розмова-
ми, відволікаючи від основної теми. 
15. Невеликий човен у деяких на-
родів Півночі, схожий на байдар-
ку. 17. Споживач послуг телефон-
ного зв’язку чи інтернет-мережі. 19. 
Первинні підсвідомі образи, які Карл 
Юнг взяв за основу своєї психології. 
20. Високий міст через яр, провал-
ля чи залізничну колію. 22. Морська 
рибина. 23. Різдвяна пісня. 25. Спо-
руда для будування, стоянки, збері-
гання і ремонту дирижаблів. 27. Тру-
ба або жолоб для стікання води. ■

Кросворд №65
від 2 липня

з 12 до 18 липня

 Овен (21.03—20.04). Якщо ви самот-
ні, будьте уважні у взаєминах iз протилежною 
статтю. Якщо ж ви одруженi, можливi сiмей-
нi суперечки.
 Дні: спр. — 14; неспр. —15.

 Телець (21.04—21.05). Зірки обіцяють 
сприятливий період у професійній діяльності. 
Проте ваша різкість може призвести до сути-
чок iз колегами.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. 

 Близнюки (22.05—21.06). На вас чекає 
нова романтична пригода. Не вірте обіцянкам, 
які вам даватимуть. Адже може виявитися, що 
насправді вам потрібна інша людина.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Це несприятливий 
період для любовних інтриг. Не змушуйте 
кохану людину ревнувати, інакше ризикуєте 
втратити свою любов.

 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
 Лев (24.07—23.08). Вам потрібно буде 

серйозно підходити до вирішення кожної про-
блеми, зважувати всі «за» і «проти». І, безсум-
нівно, ви досягнете цілей.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Діва (24.08—23.09). Ви зможете на-
правити свої сили на досягнення поставлених 
цілей. Не опускайте руки, навіть якщо резуль-
тат буде помітний не відразу.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Терези (24.09—23.10). Вам необхідно 
буде виконувати не завжди розумні накази. 
Але не робіть вигляд, що вас це не бентежить.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). Здоров’я не 
турбуватиме вас, ви будете сповнені енергії. 
Не виникне ніяких труднощів, навіть якщо ваш 
життєвий темп стане напруженiшим.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви вести-
мете здоровий спосіб життя, ніяких проблем зі 
здоров’ям не буде. Більше вiдпочивайте, пра-
вильно харчуйтеся.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень буде 
сприятливим у професійному плані. Цілком 
можливо, що ви зможете знайти краще місце 
для докладання енергії.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). Зірки сприяти-
муть вам, однак можуть виникнути деякі проб-
леми. В основному труднощі чекають вас у 
професійній діяльності.
 Дні: спр. — 12; неспр. —14.

 Риби (20.02—20.03). Якщо ви мудро 
підійдете до вирішення робочих проблем, то 
зможете не тільки підвищити свою психологіч-
ну опірність, а й робити правильнi висновки.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

ЯВКА З ПОВИННОЮ

Спекотне літо, спекотна 
любов
Камінгаут Melovin’а під забороною

■

Дара ГАВАРРА

 Виявляється, Україна не така вже й 
вільна країна, а до Європи нам ще йти і 
йти. Це вкотре показало керівництво му-
зичного канала М1, яке вирізало з транс-
ляції фестивалю Atlas Weekend, що про-
ходить у Києві з 5 липня, момент, де ук-
раїнський співак Melovin (він же Костян-
тин Бочаров) пристрасно цілує парубка. 
Саме таким чином хлопець хотів показа-
ти свою сутність, вчинив так званий ка-
мінгаут (хоча перед тим Костя поцілував 
дівчину, модель Маргариту Верховцеву, 
тим самим демонструючи свою бісек-
суальність). Крім того, також на каналі 
YouTube в інтернеті не завантажують ві-
део з виступом співака (згодом воно 
з’явилося, але без поцілунків). Викона-
вець вважає, що все це через те, «що я 
показав свою сутність». «Для мене не 
має значення колір, віра чи стать, адже 
любити потрібно людину, тіло, душу...» 
— написав Melovin на своїй сторінці у 
фейсбуці.
 Ця подія збурила українську інтер-
нетспільноту, яка тут-таки відгукнула-

ся коментарями на підтримку хлопця. 
Так, відома співачка Злата Огнєвич на-
писала: «Мел, я тебе підтримую! Сво-
бода бути собою — найбільша цінність! 
Люблю за сміливість!». Також слова під-
тримки висловила й популярна співачка 
Аліна Паш, зазначивши, що співак вчи-
нив дуже сміливо. На офіційному 
інстаграм-акаунті Atlas Weekend 
виклали фоторепортаж із фестива-
лю і навіть стримано прокоменту-
вали сам факт поцілунку: «Wow, 
це було спекотно!», проте про-
вокативне фото не виставили.
 Що ж, або народжуються 
вільними, або відчуття сво-
боди виховують. Співак про-
коментував це таким чином: 
«Невже боротьба за свої пра-
ва і свободи повинна мати 
цензуру? Якщо ні, то я, бе-
зумовно, підтримую вас. А 
якщо так, то я не впевне-
ний, що хочу існувати 
в такому майбутньо-
му України». ■

Melovin.❙

10—11 липня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +18...+20, удень +31...+33. Пiслязавтра вночi 
+18...+20, удень +31...+33.

Миргород: без опадiв. Уночi 18...+20, удень +31...+33.
Вiнниця: без опадiв. Уночi 16...+18, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +29...+31. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, помiрний короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +25...+27. Моршин: 
уночi +16...+18, удень +26...+28.

8 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 21-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

200 балів за ЗНО — цілком реально
Як скласти тести на найвищий бал, діляться найуспішніші випускники
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