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Напруга корупції
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РИМА ТИЖНЯ

Назустріч Олімпіаді
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Знов засвітять нам кольорові кільця, 
Знову майорітиме на параді 
Синьо-жовтий у сильних руках олімпійця, 
Знову наші — на Олімпіаді! 
До екрана чи монітора пригорнемось, 
До змагань уважні буквально до кожних: 
Як там сitius altius fortius? 
Синьо-жовтий наш є серед трьох переможних? 
Правда, слід, щоб команда наша зважала 
На одну суперницю анонімну. 
Поряд з нами існує така держава — 
Без герба, без прапора і без гімну. 
Але ж нам усім від сьогодні й надалі 
Гріє душу мрія, ніяк не химерна: 
Український спортсмен на п’єдесталі, 
І звучить у Токіо «Ще не вмерла...»!

стор.  14»

Зе-Ленін, 

До 90-літнього ювілею 26 липня наближається подвижник української справи, літературознавець Іван Дзюба. Маловідомі штрихи з біографії шістдесятника розповідає Максим Стріха.
Фото з сайту wordpress.com.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,240 грн 

1 € = 32,060 грн

1 рос. руб. = 0,366 грн

Науковець. 
Дисидент. 
Хороша людина
До ювілею Івана Дзюби: про білі плями історії, степові 
донецькі помідори й підступність тюрми КДБ
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«Розпочався безпрецедентний проєкт з перевірки рівня володіння 
державною мовою державними службовцями. За 30 років незалежності 
України такого масштабу перевірки знань, яка торкнеться в тому числі топ-
чиновників, прокурорів, суддів тощо, ніколи не було».

Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
становлять 

економічні втрати від тимчасової окупації 
Криму, згідно з дослідженням Центру еко-
номічної стратегії. 

135 млрд гривень
витратив 

Нацбанк на компенсації звільненим працівникам за 
останні шість років, повідомили в НБУ.

українців
проживають за 

кордоном, заявила директорка Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

українських 
військових

узяли участь у миротворчих операціях 
за останні 29 років, констатував глава 
Міноборони Андрій Таран. 

вибухонебезпечних предметів
знешкоджено цьогоріч в Україні, прозвіту-
вали у ДСНС.

Понад  300 млн 45 тис. 40 тис.До  5 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ГАРЯЧА ТЕМА

Іспит на 
профпридатність
Старт перевірки рівня 
знань української мови 
держслужбовцями 
і провал телеканалів 
та Нацради
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Цього тижня Національна комісія зі стандар-
тів державної мови розпочала приймати іспити у 
всіх, хто претендує на посаду чиновника високого 
рангу та має намір отримати громадянство Украї-
ни. На перший іспит, що проходив у понеділок, 
зареєструвалося 348 осіб. Свої знання можна було 
випробувати у спеціальних центрах, що відкри-
лися в Києві, Полтаві, Вінниці, Чернігові, Жи-
томирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, 
Чернівцях, Кропивницькому, Миколаєві, Хер-
соні та Рубіжному. 
 За словами мовного омбудсмана Тараса Кре-
меня, Закону України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної» вже 
два роки тому кожен із претендентів на державну 
службу мав достатньо часу, аби підготуватися на-
лежним чином. Самі завдання, на думку впоряд-
ників, — нескладні. Той, хто володіє українською 
мовою і спілкується нею щоденно, впорається з іс-
питом без проблем. Якщо ж знань замало, інтер-
нет навряд чи допоможе, оскільки на пошук пра-
вильного варіанта відповіді просто забракне часу. 
Всі учасники отримають сертифікати з указаним 
рівнем знань. Негромадяни України змушені бу-
дуть заплатити за цей документ 500 гривень. 
  Згідно iз законом, складати іспит повинні 
не всі державні службовці. «Якщо чиновник за-
раз не подається на конкурс, то йому не потріб-
но підтверджувати володіння державною мовою, 
— повідомила членкиня Нацкомісії зі стандартів 
державної мови Ольга Шевчук-Калюжна. — Але 
якщо людина планує змінювати свою кар’єру і пе-
реходити з посади на посаду, наприклад прагне 
бути високопосадовцем, то їй потрібно мати цей 
сертифікат». Екзамен з української мови дозво-
лено не складати також тим, хто претендує на 
виборні посади, як-то депутати Верховної Ради. 
Але при цьому вони зобов’язані під час виконан-
ня службових обов’язків застосовувати саме ук-
раїнську. 
 До речі, з 16 липня згаданий закон зобов’язує 
вітчизняні телеканали транслювати фільми і 
серіали винятково державною мовою. Але, за сло-
вами Тараса Кременя, цю норму наразі порушу-
ють мінімум шість телеканалів — «Інтер», «Ук-
раїна», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». Мовний ом-
будсман звернувся до Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення з прохан-
ням застосувати до згаданих каналів визначені 
законодавством санкції. Але там відповіли, що 
функції контролю за виконанням згаданої норми 
має здійснювати саме уповноважений із захисту 
державної мови.
 Така позиція викликала різку критику з боку 
патріотичної спільноти. 
 «Нацрада має моніторити та надсилати омбуд-
сману результати моніторингу та можливі пору-
шення, — зауважив політолог Андрій Смолій. — 
Але чому ви не бачите ніяких порушень? Я осо-
бисто зараз бачу саботаж саме з боку Нацради, яка 
підігрує олігархічним каналам у тому, щоб плюва-
ти на Закон «Про мову»! Ще більш різко висловив-
ся з цього приводу один з розробників мовного за-
кону Тарас Шамайда, назвавши дії Нацради з пи-
тань ББ і РМ «відвертим кришуванням русифіка-
ції і порушенням законодавства». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Унаслідок ворожих об-
стрілів 20 липня було по-
ранено одного українсько-
го військового — його гос-
піталізували. Продовжува-
лися обстріли й наступного 
дня: упродовж доби сере-
ди на передовій зафіксова-
но три порушення режиму 
припинення вогню. Ворог 
обстрілював наших бійців 
поблизу Авдіївки, Пісків 
i Мар’їнки. Гатили оку-
панти по українських по-
зиціх з мінометів 82-го та 
120-го калібрів, протитан-
кових ракетних комплек-
сів, з ручних протитанко-
вих і підствольних грана-
тометів, а також стрілець-
кої зброї.
 Унаслідок підриву на 
невідомому вибуховому 
пристрої один військовий 
отримав осколкові поранен-
ня. Воїн перебуває у ліку-
вальному закладі: стан по-
раненого — задовільний.
 Станом на 7-му годину 
ранку 22 липня порушень 
режиму припинення вог-
ню не зафіксовано. Бой-
ових втрат за попередню 

добу серед підрозділів ЗСУ 
немає.
 Зауважимо, що спосте-
реження за допомогою ка-
мер ОБСЄ у Золотому та на 
Донецькій фільтрувальній 
станції у ніч із 17 на 18 лип-
ня було обмежено на двi го-
дини. Причиною стало ла-
зерне випромінювання. 
Раніше місія України при 
ОБСЄ повідомляла про те, 
що українські військові не-
одноразово стикалися із за-
стосуванням сліпучих ла-
зерів з боку збройних фор-
мувань РФ біля Станиці 
Луганської.
 Українські диплома-
ти наголосили, що засто-
сування оптичного або оп-
тоелектронного обладнан-
ня заборонено Протоколом 
IV Конвенції про заборону 
або обмеження застосуван-
ня конкретних видів зви-
чайної зброї, які можуть 
вважатися такими, що за-
вдають надмірних ушко-
джень або мають невибір-
кову дію.
 Стаття 1 Протоколу 
IV цієї Конвенції заборо-
няє «застосовувати лазер-
ну зброю, спеціально при-

значену для використан-
ня у бойових діях винят-
ково або в тому числі для 
того, щоб спричинити пос-
тійну сліпоту органам зору 
людини, яка не використо-
вує оптичні пристрої, тоб-
то незахищеним органам 
зору або органам зору, які 
мають пристрої для корек-
ції зору». Сторони-підпи-
санти, в тому числі Росія, 
зобов’язалися не переда-
вати таку зброю будь-якій 
державі або недержавному 
утворенню.
 Додамо, що протягом 
останнього тижня на тери-
торії окупованих районів 
Луганської області відбу-
валися активні військові 
навчання окремих підроз-
ділів так званого 2-го АК 
«народної міліції ЛНР». 
Про масштабність навчань 
свідчить кількість важкої 
бронетехніки, зафіксова-
ної безпілотником ОБСЄ: 
поблизу Шимшинівки — 
11 танків, 26 броньованих 
машин; поблизу Мирно-
го — 30 танків, 9 самохід-
них гаубиць, 18 буксирова-
них гаубиць, 101 броньова-
на бойова машина; побли-

зу Круглика — 30 танків. 
Зокрема, бойовики відпра-
цьовували заняття танко-
вих екіпажів. У ході так-
тичних навчань «народ-
ної міліції ЛНР» була за-
діяна важка бронетехніка 
та ствольна артилерія, яка 
була передислокована з ти-
лових районів «ЛНР».
 Крім того, всупереч до-
мовленостям у нормандсь-
кому форматі, бойовики в 
односторонньому порядку 
проводять інженерні робо-
ти та укріплюють свої по-
зиції біля селищ Золоте-5 
та Калинове. На донецько-
му напрямку 30 танків не-
встановленого типу зафік-
совано бiля селища Терно-
ве. Також у районі Пок-
ровки безпілотники ОБСЄ 
помітили шість велико-
каліберних (122 мм) гау-
биць типу «Жаба» і «Гвоз-
дика». У цьому ж місці — 
тРи протитанкові гармати 
(МТ-12, «Рапіра», 100 мм), 
15 танків (Т-64 — 4 одини-
ці, Т-72 — 11 одиниць) і 
три буксировані міномети.
 За інформацією Голо-
вного управління розвідки 
Міноборони України, най-
манці проводять активні 
тренування артилерійсь-
ких та мінометних розра-
хунків з підготовки до на-
несення вогню по позиціях 
підрозділів Об’єднаних 
сил.
 Окрім цього, окупан-
ти продовжують тримати 
на передовій чималу кіль-
кість снайперських розра-
хунків. ■

Ангеліна ВЕЛИКА

 У Києві представили 
першу вітчизняну кни-
гу, яка презентує широ-
ку палітру історичної дра-
ми — про історію України 
та інших країн від прадав-
ніх часів до ХХІ століття 
у різних жанрах, формах 
та стилях: від докумен-
тальної хроніки до дра-
ми-фентезі, від міфоло-
гічної казки до рок-опе-
ри. Йдеться про антологію 
сучасної історичної драми 
«Часо&Простір». 
 Це проєкт драматур-
гічного відділу Націо-
нального Центру теат-
рального мистецтва імені 
Леся Курбаса та видав-
ництва «Саміт — книга» 
в рамках підтримки кни-
говидавництва київських 
авторів, яку здійснює Де-
партамент суспільних ко-
мунікацій КМДА. Книга 

надрукована у кількості 
300 примірників. Шану-
вальники сучасної драми 
можуть iз нею ознайоми-
тися в Центрі Курбаса та 
у 139 бібліотеках Києва. 
 До збірки увійшли 12 
п’єс 10 сучасних українсь-
ких авторів, а її упорядник 
— Надія Мірошниченко. 
Автори — відомі драма-

турги різних поколінь, ла-
уреати премій і переможці 
багатьох конкурсів із пос-
тановками в Україні й за 
кордоном: Анна Багряна, 
Ярослав Верещак, Олек-
сандр Вітер, Олександр 
Гаврош, Богдан Жолдак, 
Надія Марчук, Олег Ми-
колайчук-Низовець, Неда 
Неждана, Анатолій Пок-

ришень, Ігор Юзюк. Збір-
ка складається з чоти-
рьох розділів: «Прадав-
ня історія. Міфопростір», 
«Давня історія. Козаччи-
на», «Нова історія. Вій-
ни», «Новітня історія. На 
межі».
 Україна довгий час 
була колонією декількох 
імперій. Нашу історію пе-
реписували під ідеологічні 
міфи окупантів, знеціню-
вали національних героїв, 
а чорні сторінки замінюва-
ли білими плямами. Івана 
Мазепу оголошували зрад-
ником, а Степана Бандеру 
— фашистом. І ця пропа-
ганда, на жаль, триває до-
нині. 
 П’єси антології є над-
звичайно актуальними в 
наш час. Допомагають пе-
реосмислити травматич-
ний досвід поколінь та ма-
ють державотворче значен-
ня. Висвітлюють важливі 
історичні події — визволь-
ну боротьбу України за не-
залежність, світові війни, 
геноциди, репресії, націо-
нальні катастрофи, та зму-
шують подивитись на зна-
кові постаті нашого ми-
нулого під новим кутом. 
Більшість п’єс уже втілені 
на сцені українських та за-
кордонних театрів. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Драма перетворюється в оду
Антологія сучасної історичної драми надійшла 
у 139 бібліотек Києва

■

Наклад книги — поки лише 300 примірників.❙

НА ФРОНТІ

Сліплять лазером
Окупанти розміщують десятки танків і артилерію на 
лінії відведення

■
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служб
підтримки постраж-

далих від домашнього насильства 
створять в Україні, обіцяють у Мініс-
терстві соціальної політики.

125 батьків
в Україні проти дистан-

ційного навчання, згідно з опитуванням 
Київського міжнародного інституту соціо-
логії.

території
України можуть стати зоною 

ризикованого землеробства через зміну клі-
мату, застерігає міністр аграрної політики та 
продовольства Роман Лещенко.

батьків
українських школярів готові підтримати вак-

цинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 дітей віком 
12-17 років — такі дані оприлюдненив Фонд «Демокра-
тичні ініціативи» ім. І. Кучеріва.

частина
абітурієнтів не скла-

ли ЗНО з історії України, повідомив 
керівник Українського центру оціню-
вання якості освіти Валерій Бойко.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Після потопу в Києві, коли зли-
ва залила в столиці вулиці й станції 
метро, у ніч на четвер негода розгу-
лялася в Одесі. Приблизно о 21-й го-
дині там розпочався такий рясний 
дощ, що лило наче з відра. У півден-
ній перлині за годину випало 31 мм 
опадів, водою залило десятки вули-
ць, зокрема й улюблену туристами 
Дерибасівську.  
 Як розповідають самі одесити, 
річки текли по Балківській, При-
морській, на Фонтані та Черемушках, 
«плавали» Генуезька, Французький 
бульвар, центральна алея Аркадії. 
Вода дісталася під’їздів житлових бу-
динків і навіть деяких квартир на пер-
ших поверхах. Стихія валила дерева, 
дощова течія підхоплювала і несла 
припарковані авто, в оселях через по-
риви вітру зникло світло, а через грозу 
чотири авіарейси з Греції, Туреччини, 
Бельгії та Польщі змушені були шу-
кати для посадки спокійніше місце.

 Блискало, гриміло й лило тієї ночі 
не лише в Одесі, а й в інших регіонах 
України. Як повідомляють у ДСНС, 
унаслідок негоди в результаті падін-
ня дерев в Україні загинуло двi люди-
ни, ще сiм потрапили до лікарень iз 
травмами різного ступеню тяжкості. 
Зокрема, одна людина загинула та 
сiм госпіталізовано в місті Дружків-
ка на Донеччині. Ще одна людина за-
гинула на Луганщині в селі Мусіївка 
Міловського району внаслідок падін-
ня конструкцій даху.
 Також через пориви вітру, дощ та 
грозу спрацювали системи автоматич-
ного захисту ЛЕП, тож було знеструм-
лено 99 населених пунктів у восьми 
областях (Донецька — 29, Одеська — 
23, Кіровоградська –  16, Черкаська 
— 14, Київська — 5, Миколаївська — 
5, Дніпропетровська — 4 та Луганська 
— 3). Загалом по країні підтоплено 38 
приватних житлових будинків i дво-
рогосподарств, еваку йовано 18 осіб. 
Негода пошкодила 100 покрівель i по-
валила 90 дерев.

 Нагадаємо, що напередодні стихія 
наробила небувалого лиха й у країнах 
Європи. Від злив найбільше постраж-
дали Німеччина та Бельгія. Тільки в 
Німеччині під час повені загинуло 
156 людей, серед них четверо пожеж-
ників. 
 Наразі ці країни оговтуються від 
негоди, там розчищають дороги, при-
бирають повалені дерева, надають до-
помогу постраждалим.
 «Спека відчепилася, атмосфер-
ний фронт пішов геть, низький тиск 
змінюється підвищеним, хмар мен-
шає, сонця більшає. Ось такі чу-
дові новини на найближчу синоп-
тичну ситуацію в Україні», — вті-
шає синоптик Наталка Діденко. 23 
липня практично повсюди в Україні 
обіцять суху та сонячну погоду. Ло-
кальні дощі з грозами можливі хіба 
в Карпатах.Температура повітря та-
кож має бути комфортною. Протя-
гом дня від півночі до півдня, від за-
ходу до сходу в Україні +23...+28 
градусів. ■

НАШІ

Від аварії — 
до п’єдесталу
Паралімпійка Оксана Ботурчук 
розчулилася на перегляді 
фільму про себе
Валентина САМЧЕНКО 

 Після кількох переносів старту прокату че-
рез локдаун нарешті 22 липня в кінотеатрах 
країни розпочалися покази художнього повно-
метражного фільму «Пульс», що був створений 
на основі реальної історії української паралім-
пійської чемпіонки Оксани Ботурчук. Вона осо-
бисто представляла стрічку в Києві разом з ак-
торкою Наталiєю Бабенко, яка зі грала її в кіно, 
та президентом Національного паралімпійсько-
го комітету Валерієм Сушкевичем.
 «У мене просто перехоплює подих, — поді-
лилася враженнями Оксана Ботурчук, па-
ралімпійська чемпіонка з бігу на дистанції 
100 метрів у Пекіні 2008 року, яка тоді отри-
мала ще дві срібні нагороди на дистанції 200 та 
400 метрів, загалом учасниця трьох паралім-
пійських ігор, яка збирається на змагання в 
Токіо. — Вважаю, що Наталії Бабенко вдало-
ся вжитися в роль. За такий короткий час на-
бути навичок професійного спортсмена — це 
дійсно професіоналізм, і їй усе вдалося на сто 
відсотків. Я не люблю себе жаліти та не дозво-
ляю жаліти іншим, але у фінальній сцені, коли 
героїня стоїть на старті стометрівки та прига-
дує все, що пройшла, у мене защемило серце 
і я трошки розчулилась. Побачити за півтори 
години те, до чого йшла понад 10 років життя, 
згадати емоції, як було важко, як пройшла цей 
шлях до перемоги».
 Оксана Ботурчук народилася 1984 року в 
місті Нікополь у спортивній родині. Її батько 
— майстер спорту з самбо, а мати — кандидат-
ка в майстри спорту з легкої атлетики, бігала 
спринт. Дівчинку відвели на секцію легкої ат-
летики. У підлітковому віці Оксана Ботурчук 
потрапила в автомобільну аварію, через яку в 
неї сильно погіршився зір. Одразу його навіть 
повністю втратила. Два роки Оксана була в лі-
карні. Йшла до Олімпіади легкоатлетка дов-
гих десять років. Про це фільм «Пульс», у яко-
му зіграли також Станіслав Боклан (тренер), 
Лілія Ребрик (тренерка), Ахтем Сеїтаблаєв (лі-
кар), Роман Ясіновський (помічник тренера). 
 «Три роки тому я працював з Єгором Олесо-
вим над іншим проєктом і випадково натрапив 
у Вікіпедії на історію Оксани Ботурчук, — роз-
повів режисер Сергій Чеботаренко. — Я поспіл-
кувався з Єгором (продюсер стрічки. — Авт.), 
і коли він сказав, що це схоже на художній 
фільм, з’їздив до неї у Дніпро. Оксана зачару-
вала мене з самого початку, її чесність і прямо-
та були настільки дивовижними, що я відчув: 
це саме та історія, яку мріяв екранізувати».
 «Нам не вистачає мотиваційних історій, де 
ми, українці, перемагаємо. А ця — саме така. 
Вона має більш широкий спектр, ніж опис жит-
тя однієї спортсменки, — каже Єгор Олесов. — 
Вона стосується кожного, хто стикається з будь-
якими проблемами і може їх подолати та йти до 
своєї мрії, як наша героїня». А акторка Наталія 
Бабенко додає: «Історія Оксани — це одна вели-
ка порада для нас: як треба рухатися вперед, не 
здаватися, мріяти, відчувати себе та займатися 
тим, що ти любиш. Її історія надихає».
 У фільмі звучить «Той день» у виконанні 
Злати Огнєвiч. Аранжування здійснив відо-
мий музикант та композитор Євген Філатов 
(The Maneken), який також є композитором 
«Пульсу». Цей саундтрек є кавером на одной-
менний хіт гурту «Океан Ельзи», написаний 
наприкінці 1990-х його фронтменом Святос-
лавом Вакарчуком. Ще офіційним саундтре-
ком художнього фільму «Пульс» стала компо-
зиція у виконанні популярної української ре-
перки alyona alyona під назвою Go! ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Відновлення Незалежності Украї-
ни не впало манною небесною. За неї 
поклали життя Василь Стус, Юрій 
Литвин й Олекса Тихий, розплачува-
лися роками ув’язнень сотні інших 
дисидентів та багатолітньою діяль-
ністю тисячі звитяжців самостійності 
і державності України упродовж по-
над трьохсот літ. Із когорти знако-
вих дат — 24 липня 1990 року, коли 
в Києві біля будівлі міської ради було 
вперше урочисто піднято пошитий в 
Івано-Франківську національний си-
ньо-жовтий прапор (за тиждень до цієї 
події, 16 липня, Верховна Рада ухва-
лила Декларацію про державний су-
веренітет України). Цей день багато з 
нас запам’ятали на все життя. Прига-
дую, як, залишивши дворічну донь-
ку на сусідку, з дружиною та батька-
ми поїхали на Хрещатик: нам пощас-
тило опинитися неподалік флагшто-
ка серед багатотисячного людського 
виру й стати учасниками того історич-
ного дійства.
 Своїми спогадами про цей доленос-
ний день поділився й Олесь Шевченко 
— борець за незалежність України у 
XX сторіччі, український політичний 
діяч, учасник національно-визволь-
ного руху, народний депутат України 
1-го скликання. «Патріотичний Київ 
на цю подію вже очікував. Ми ще зран-
ку намагалися вплинути на Київраду, 
щоб вона ухвалила офіційне рішен-
ня на підняття прапора. Та керівник 
Київради десь «пропав»... Але ж він 
існував, і тому для остаточного рішен-
ня мав бути його підпис. Проте люд-
ське море на Хрещатику все ширшало 
й ширшало, ось-ось — і воно затопить 
владні кабінети на Хрещатику, 36, — 
розповідає Олесь Шевченко. — Для 

київських депутатів — як для демо-
кратів, так і для «червонястих» — ста-
ло нарешті зрозуміло: повінь револю-
ції у столиці не зупинити. І тоді взяв 
на себе сміливість заступник голови 
Олександр Мосіюк: «Я підпишу!» 
 А вже багатотисячна людська 
хвиля підкочувалася сюди від пло-
щі святої Софії з синьо-жовтим по-
лотнищем над головами, освяченим 
священником Петром Бойком. (Пів-
тора десятка років тому я складав 
йому, викладачеві дикції на факуль-
теті журналістики КДУ ім. Т. Шев-
ченка, заліковий іспит iз дикції чи-
танням Василя Симоненка: «Де зараз 
ви, кати мого народу? Де велич ваша, 
сила ваша де? На ясні зорі i на тихі 
води Вже чорна ваша злоба не впаде! 
Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ! По-
щезнуть всі перевертні й приблуди, І 
орди завойовників-заброд!» — згадує 
пан Олесь.
 А півтора місяця тому Олесь Шев-
ченко з Петром Бойком вкопували 
хреста на святій землі Шевченківсь-
кої садиби в Моринцях. «І ось офіціоз 
здійснено! Всі виходять до народу на 
чолі з героєм дня і відтепер героєм іс-
торії Олександром Мосіюком, і він 
повільно і впевнено рухає канат, до 
якого прикріплено щойно прибуле 
полотнище. Я спостерігав це, стоячи 
на підвіконні будинку, переді мною 
було безкрає українське море схви-
льованих облич. Стояти на Хрещати-
ку було тісно. Два чи три порожні тро-
лейбуси завмерли посеред вулиці, і на 
їхніх дахах теж було тісно від людей. 
Національний прапор замайорів над 
столицею! Вітоді, дотепер і в майбут-
ньому кожен киянин, коли б він наро-
дився, знатиме, коли в нас є День Пра-
пора!» — додає Олесь Шевченко.

 І Київ був не першим містом, над 
яким підняли синьо-жовтий пра-
пор. Першим обласним центром був 
Львів. Ще 3 квітня 1990 року депу-
тати Львівської міської ради з ініціа-
тиви Комітету захисту національних 
символів України підняли національ-
ний стяг над Львівською ратушею. 
Спершу прапор внесли до міськради 
напередодні — 2 квітня. До речі, «По-
ложення про застосування Українсь-
кого Національного прапора у місті 
Львові» розробив тодішній депутат 
міськради Андрій Гречило.
 Додамо, що нинішньої суботи, 24 
липня, Київська МДА, Всеукраїнсь-
ке об’єднання ветеранів та група де-
путатів Київради першого скликан-
ня запрошують усіх відзначити День 
підняття Національного прапора біля 
Київради. У програмі заходів: 10:00 — 
встановлення фотовиставки «Облич-
чя української Незалежності»; 10:30 
— збір перед приміщенням Київра-
ди; 11:00 — перехід до конференцзали 
Київради для урочистого відзначення 
підняття Українського Національно-
го прапора над Київрадою. Заплано-
вані виступи депутатів Київради пер-
шого скликання, представників сто-
личної влади, громадських діячів та 
молоді. ■

ДАТИ

На Хрещатику було тісно
У Києві вперше замайорів національний стяг 
31 рік тому

■

ПОГОДА

На Дерибасівській лили дощі
Після злив помірно унормовується температура

■

24 липня 1990 року в Києві.
Архівне фото.

❙
❙
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Догори дриґом
 Є головна політична теза по-
пулістів — перевернути все до-
гори дриґом, все змінити. Гасло 
кампанії Зеленського «Зробимо 
їх разом» повністю відповідало 
уявленням бідних про реаль-
ність.
 Бідні люди перебувають у 
позачасовому плині життя, де 
кожен день схожий на попе-
редній. І приносить таке жит-
тя лише втому і незадоволен-
ня. Виникає уявлення, що ви-
скочити з цього плину практич-
но неможливо. Немає реалізації 
амбіцій, бачення мети, до якої 
варто рухатися. І люди стають 
легкими жертвами популістів. 
 Більше того, вони прагнуть 
опинитися під чиїмось патрона-
том, який убезпечить їх від не-
гараздів життя.
 І саме через бідність серед 
українців переважають цін-
ності виживання, а не цінності 
розвитку. Цінності виживання 
обмежують горизонти людської 
уяви. Коли людина виживає, 
вона не планує своє життя на 
кілька років уперед і прагне пе-
рекласти на когось іншого від-
повідальність за своє майбутнє. 
А про готовність самостійно бу-
дувати для себе якусь стратегію 
розвитку взагалі не йдеться.
 І саме це середовище пожив-
не для будь-яких популістів.

Ленін і Зеленський
 То що ж спільного між Лені-
ним і Голобородьком—Зеленсь-
ким? 
 Спершу згадаймо, скільки 
критики отримав Зеленський за 
новорічне привітання 2021-го 
у стилі Володимира Ілліча — 
Ленін і діти. Соцмережі це при-
вітання назвали «Політична пе-
дофілія та Ленін».
 Далі більш глобальна 
схожість: Зеленський так само, 
як і Ленін, намагається повніс-
тю монополізувати владу.
 Паралельно — однотипна 
класика жанру ленінізму: пов-
торення відомого гасла Володи-
мира Ілліча про те, що кожна 
кухарка може правити держа-
вою. У Зеленського: «Кожен з 
нас президент».
 Зазвичай люди голосують не 
за самого кандидата, а за свої очі-
кування щодо нього. І чим біль-
ше кандидат обіцяє — або зовс-
ім нічого не обіцяє — тим більше 
люди вкладають у цей образ.
 Але Володимир Ілліч був 
предтечею Коломойського, а 
не Зеленського. Він перший ви-
значив як програмне завдання 
партії більшовиків, що кухарка 
може правити країною. І мав ра-
цію.
 Доярки активно засідали у 
так званих радах. Щоправда, 
освячували голосуванням рі-
шення, які їм готували і спус-
кали партійці. Але Ленін при-

наймні вибудував партію, яка 
жорстко керувала країною. І 
там були свої етичні стандарти. 
І якщо крок вліво — крок впра-
во — то чекісти довго не церемо-
нилися.
 Аналогія з партією «Слу-
га  народу» лише одна. І там, і 
тут усе побудовано на тотальній 
брехні. І там, і тут у славних ря-
дах були ґвалтівники, шулери і 
артисти.
 Але у «слуг» є лише фрак-
ція, а немає партії. Це шлях в 
нікуди.
 Коломойський пішов далі 
кухарок. Він довів, що до вла-
ди можна провести коміка. І все 
буде «хокей».
 За президентом Зеленським 
до ради потрапили актори юзі-
ки і продюсери єрмаки.
 І тут же почали випасати 
жирні теми. А от за це у ленінсь-
кій партії відстрілювали.
 Високі зарплати, конверти, 
магазини-розподільники — це 
було. Але красти у партійній касі 
— такого собі не дозволяли.
 Сенс таких партій лише в 
одному — слухняно ухвалюва-
ти рішення, які напрацьовані 
десь.
 Раніше просто хтось висту-
пав із «докладіком» на парткон-
ференції. Зараз той, кому дору-
чено, — викладає «постік» у 
ФБ.
 І ось якийсь не відомий ні-
кому дивак може заявити, що 
розплачуватися за тарифи мож-
на собаками. А голова фракції 
— що можна подавати воду в 
Крим.
 Раптом що — на доповідача 
можна і звалити все. Стрілоч-
ник важливий, бо крайній.
 Для ленінців Сталін влашто-
вував тотальні посадки-розстрі-
ли. Щоб партійна дисципліна 
була.
 Єдине, в епоху Леніна—
Сталіна все вирішував вождь.
 А у нас, коли вождем став 
комік, усе вирішує політбюро, 
в якому жодного пролетаря не 
помічено.
 Хоча підкилимна війна йде 
не на життя, а на смерть. Як і у 
ленінському політбюро.
 Коли помирав Ленін — не-
ясно було, чия лінія перегне: 
Сталіна чи Троцького.
 Так і зараз неясно: хто з олі-
гархів кого з’їсть за право бути 
біля нового Володі в його остан-
ні дні (мається на увазі прези-
дентство).

Підсвідомі ігри з ленінським 
Кремлем
 Одна з найбільших загадок 
сучасного політичного жит-
тя в Україні — ментальна тяга 
до Москви, маніакальне праг-
нення президента Володими-
ра Зеленського будь-що зустрі-
тися з лідером агресивної Росії 
Владіміром Путіним, який у 

максимально зневажливій ма-
нері відкидає можливість такої 
зустрічі. Але ми зараз не про це. 
Цікавить інше: навіщо по трібна 
така зустріч Зеленський — Путін 
Україні? Вона й не по трібна, ук-
раїнського національного інте-
ресу тут немає. Тим більше що 
Кремль уже визначив заборо-
нені теми: про Крим не говори-
ти, про Донбас не говорити. А го-
ворячи про так зване зовнішнє 
управління, Путін явно натякав 
на те, щоб Україна відмовилась 
від співпраці з НАТО і ЄС і само-
ізолювалась від Заходу. Проте 
в чому полягає особистий інте-
рес Зеленського щодо цієї зуст-
річі? Велику роль в усій цій іс-
торії відіграє комплекс політич-
ної меншовартості Зеленського. 
На пострадянському  і навіть ук-
раїнському просторі актор Зе не 
має бодай невеликої помітної 
політичної «кредитної» історії. 
Він — людина «нізвідки», «з ву-
лиці», він не є номенклатурним 
кадром, на відміну  від Крав-
чука, Кучми, проти яких у ко-
лишньому СРСР підполковник 
КГБ Путін був «комахою». На-
віть Ющенко, Янукович і По-
рошенко мали номенклатурну 
кар’єру.
 Тому в офіційній Москві, де 
номенклатурне минуле того чи 
іншого фігуранта й досі є важ-
ливим, бо РФ живе ще в ра-
дянських і пострадянських ко-
ординатах, до Зеленського став-
ляться зневажливо, для них він 
клоун, блазень. Зе це відчуває, 
бо й сам є абсолютно радянсь-
кою людиною з глибоким пієте-
том перед  радянщиною, Моск-
вою, Кремлем. У «радянських» 
своя система цінностей, свої 
уявлення про велике  і мале...
 У перший рік свого правлін-
ня Зеленський, відчуваючи хис-
ткість своєї легітимності в Ук-
раїні в середовищі елітних кіл, 
хотів через московський «яр-
лик» показати тут усім, що він 
тепер у Києві найголовніший 
(і «хан» у Москві це визнав, зу-
стрівшись особисто з українсь-
ким «васалом»). Повторюються 
древні архетипи Золотої Орди 
та її управління підвладними 

землями й народами. Архетипи 
взаємовідносин жовтневорево-
люційної Москви та бунтівного 
Києва. 
 Але сучасному московсько-
му «хану» зовсім не потрібно 
розв’язувати проблеми київсь-
кого володаря без цілковитої та 
очевидної капітуляції України. 
 Отже, Зе прагне  задоволь-
нити свої особисті комплекси і 
психологічні проблеми за раху-
нок України. Цим користуються 
його «двірські», які мають влас-
ний геополітичний інтерес, да-
лекий від українського...
 Ми не відволіклися від теми, 
бо Україна завжди була цікавою 
і в полі зору Леніна.

Китайський кейс — шантаж 
США?
 І тут у цьому контексті може 
бути розглянутий ще один ре-
верс у бік Сходу й Азії. Леніно-
подібний Зеленський ніби під-
свідомо тягнеться до китайсь-
ких витоків і відсувається від 
сил колишньої Антанти (Євро-
союзу та НАТО). 
 Президент України Зе-
ленський разом зі своїм домаш-
нім геополітиком Єрмаком усе 
більше дивує міжнародне спів-
товариство. Час від часу в ньо-
му прокидається нестримна 
суб’єктність. Його сміливі гео-
політичні заяви, ініціативи та 
рухи все частіше межують з без-
відповідальністю і прожектерс-
твом. Але те, що можна витво-
ряти у внутрішній політиці, 
небажано робити в зовнішній 
політиці, бо там ти не один і не 
найголовніший, і навіть не дру-
горядний. Але офіс президен-
та «вирує» від інтригуючої гео-
політики.
 І ось перед важливою поїз-
дкою до Вашингтона на зуст-
річ із президентом США Бай-
деном президент Зеленський 
несподівано укладає напівле-
гальну (без участі Верховної 
Ради та РНБО), сумнівну інвес-
тиційну угоду з Китаєм. Або в 
піку МВФ, або це компенса-
ція скандалу з «Мотор-Січ», а 
може, просто сміливий, «офіс-
ний» шантаж Америки.

 Відомий політолог Віктор 
Небоженко про несподіваний 
поворот міжнародної політи-
ки офісу президента в бік Ки-
таю сказав: «Тим самим Київ 
готує для Вашингтона новий 
парадокс у відносинах між на-
шими країнами, коли за безпе-
ку України повинні відповіда-
ти НАТО і США, а торгувати ми 
будемо з Китаєм, який є їхнім 
геополітичним противником. 
Чого тут більше — хитрої наїв-
ності, авантюрності або дурості 
— важко сказати».
 Зеленський ніби сміливо 
натякає американцям, що на-
полегливі й спритні китайці 
здатні зробити багато корисно-
го в Україні, не гірше ніж аме-
риканці. Їх не треба вмовляти і 
щось пояснювати і вони не на-
тякають на бурхливу корупцію 
в Україні. А китайцям він на-
певно «розповідає», що амери-
канці дуже вибагливі, а росіяни 
теж люди і їх треба тільки «зро-
зуміти і пробачити». Але ні ки-
тайці, ні американці не хочуть 
слухати нашого президента, бо 
якщо Зеленський точно не знає, 
що потрібно Україні, хто у неї 
вороги і друзі, то як він може 
зрозуміти чого хочуть Китай, 
Росія і США від України.
 А як сказав політик Роман 
Безсмертний, китайський кейс 
смердить ФСБ.
 І в оцій усій геополітичній 
катавасії для України важли-
во обмежитися Зеленським і не 
летіти далі вниз. Є приклади в 
історії, які показують, наскіль-
ки глибоко можна падати в по-
пулізмі. Згадаємо Аргентину, 
яка мала серйозний потенціал, 
але так і не змогла вийти з полі-
тичного, економічного піке — і 
постійно в нього занурюється.
 Але надія є. Українське сус-
пільство лякливе. Коли воно 
сполохане, воно починає діяти 
адекватно, і оцей переляк може 
знову вивести нас на якийсь 
стратегічний напрямок розвит-
ку. Та доки ми не перелякали-
ся, наше суспільство можуть 
годувати популістичними об-
разами, і ми будемо на них ку-
пуватись. ■

КОЛІЗІЇ

Зе-Ленін,
або Через сто років більшовицький стиль знову «в ділі»

■

Так от ти який, президент України Зе-Ленін?
Фото з сайту sumy.today.

❙
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Ярина КОРЧИНСЬКА

Останні президентські та парламентські вибори показали, як Ук-
раїну накрила хвиля популізму — через п’ять років після 2014-
го, коли після подій на Майдані та російської інтервенції українці 
майже одностайно підтримали яскраво виражених проукраїнських 
політиків. 
А ще в 2006 році більшість українців на парламентських виборах 
віддавала свої голоси за проросійські сили.
Тепер за Зе проголосувало 73% українських виборців, однак це 
хистка легітимність, бо «серйозні» люди знають, що то була за-
слуга ЗМІ Коломойського та інших олігархів, а крім того, народні 
маси нерідко охоплюють напади безумства, таких випадків історія 
людства знає більш ніж досить.
В Україні майже завжди новообраний президент отримує більшість 
у парламенті, якщо парламентські вибори відбуваються після пре-
зидентських. Так сталося й останнього разу. І тут можна говори-
ти про Зеленського як видатного популіста. Людина, що зробила 
свою політичну кар’єру на абсолютно популістській фігурі Голобо-
родька — простого чоловіка з народу, який є відображенням тра-
диційного українського міфу про героя. Про те, що можна нічого 
не робити, не докладати якихось політичних зусиль, а просто зі 
школи стати президентом.
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Під тягарем демпінгу
 Нещодавно прем’єр-міністр Лит-
ви Інгрида Шимон заявила: вона споді-
вається, що Україна продовжить реалі-
зацію «зеленого» курсу, який був запу-
щений в Європейському Союзі, — і при 
цьому відмовиться закуповувати елект-
роенергію, вироблену Білоруською атом-
ною електростанцією. 
 Тим часом народний депутат Вер-
ховної Ради Михайло Волинець заявив: 
Росія продає електрику Україні вдвічі 
дешевше, ніж своєму населенню, щоб 
зруйнувати енергосистему України». 
«Тобто це гібридна енергетична війна 
для того, щоб остаточно зупинити, зни-
щити українські шахти, знищити шах-
ти з видобутку уранової руди, вони за-
раз на межі зупинки, і зупинити блоки 
теплових електростанцій», — сказав 
нардеп. 
 Ідеться не лише про шахти, а й про 
атомні електростанції України, розви-
ток яких наша влада вперто гальмує. 
Але натомість чомусь воліє розвива-
ти атомну енергетику наших недруж-
ніх сусідів. Зрештою, дивно виглядає й 
ущемлення прав інвесторів у «зелену» 
енергетику — український уряд в одно-
сторонньому порядку порушив правила 
гри у цій сфері. Він суттєво знизив вста-
новлений раніше тариф, у меморандумі 
з бізнесменами зобов’язався відшкоду-
вати їм заборговані кошти, але досі не 
виконав власні зобов’язання. Натомість 
дивний курс на Росію залишається чин-
ним — навіть попри восьмий рік війни з 
цією ж Росією. 

Корупція і штучні кризи
 Про те, яким саме чином певні заці-
кавлені особи розвертають енергетику 
нашої держави у бік Росії, розповідає 
колишній керівник СБУ, народний де-
путат Валентин Наливайченко. За його 
словами, керівництво Національної ко-
місії, що здійснює держрегулювання в 
сферах енергетики і комунальних пос-
луг (НКРЕКП), штучно створило кризу 
на ринку електричної енергії, щоб зірва-
ти підготовку до опалювального сезону і 
виправдати імпорт електричної енергії з 
Росії та Білорусі. 
 «Зараз штучна криза, яку створи-
ли підозрювані в корупції чиновники 
НКРЕКП, призвела до зупинки підго-
товки країни до опалювального сезону. 
Є всі підстави вважати, що все спровоко-
вано зумисно — щоб виправдати імпорт 
електричної енергії з Російської Феде-
рації та Білорусі», — повідомляв Нали-
вайченко. Зазначивши, що такий поста-
чальник, як Білоруська АЕС, доволі не-
надійний не лише через політичні мо-
тиви. І там періодично стаються аварії з 
відключенням енергоблока. 
 «Аварійне відключення АЕС у Бі-
лорусі має стати остаточним аргумен-
том для українських чиновників відмо-
витися від планів iз 1 жовтня купувати 
струм з цієї атомної електростанції», — 
додав Наливайченко. Як відомо, з січня 
по травень 2021 року Україна імпорту-
вала з Росії та Білорусі 700 млн кВт/го-
дин на суму понад 1 млрд грн. 26 травня 
НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, 
однак усупереч вимогам закону зупи-
нила його лише на 4 місяці до 1 жовтня 
2021 року. Тимчасове рішення комісії 
розкритикували народні депутати, ви-
магаючи повної заборони. Також за пов-
ну заборону імпорту виступило Міненер-
го. Імпорт, за даними тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради, став однією 
з причин рекордної збитковості держав-
них енергетичних компаній.
 Нацкомісію, яка безпосередньо впли-
ває на «оросійщення» нашої енергети-

ки, очолює скандально відомий чинов-
ник Валерій Тарасюк. За його плечима 
— корупційні скандали, бізнес для роди-
чів і колапс в енергетиці. А ще — депу-
татська комісія заявляє про нові викрит-
тя топчиновника. Йдеться про махіна-
ції в комунальному господарстві Києва 
зі слідами тільки в кіпрських офшорах. 
 Фахівці також наголошують: Валерій 
Тарасюк очолив НКРЕКП без спецпере-
вірки спецслужбами. Також колишній 
бізнесмен Тарасюк перед призначенням 
на відповідальну посаду переписав біз-
нес на брата. «Поширена, але сумнів-
на як для інтересів держави практика, 
— стверджує економічний експерт Бо-
рис Кушнірук. — Прямо чи опосередко-
вано він отримуватиме від цього якийсь 
дохід, а це вже конфлікт інтересів».

Дефіцит і загроза «не включитися»
 Депутат Валентин Наливайченко 
стверджує: він має неспростовні докази 
того, що фірма, близька до Валерія Та-
расюка, отримує надвигідні підряди від 
комунальників столиці. «Київсвітло» 
— так зване комунальне підприємство. 
І трест «Київелектромонтаж» якраз був 
і є підрядником за все освітлення міста 
Києва. Це насправді величезні гроші. 
Це було не що інше, ніж використання 
посади в уряді, владі для того, щоб че-
рез рідного брата отримати контракт на 
132,5 мільйона гривень. Це тільки один 
контракт», — каже Наливайченко і до-
дає, що відстежується «слід» українсь-
кого чиновника і за кордоном. 
 «Ми не просто так розшукали одну, 
як ми думаємо, бізнес-структуру Тара-
сюка на Кіпрі. Ми зараз серйозно пра-
цюємо з американськими партнерами 
і почали розшук інших офшорів. Мов-
чазна згода пустила до наших розеток 
російські кіловати і дала дорогу «фір-
мам-прокладкам» — такі підсумки ро-
боти НКРЕКП за рік», — каже експерт 
з енергетики Юрій Корольчук. 
 За його словами, в умовах такої не-
чесної гри першими постраждали дер-
жавні виробники електроенергії, яким 
важко буде підготуватися до зимового 
сезону. Серед таких — «Центренерго». 
«У них, наприклад, є дефіцит вугілля. 
А вони — учасники ринку електроенер-
гії і вже включають у роботу свої блоки, 
й у них на складах лежить вугілля на де-
сять днів. Це хіба не колапс?» — продов-
жує Корольчук, перелічуючи й інші про-
блеми галузі. Наприклад, проблема де-
фіциту коштів. У тому числі для вироб-
ників відновлюваних джерел енергії. 
 «Можуть виникати проблеми з пок-
риттями піків споживання електроенер-
гії, ранкових i вечірніх. У критичнi мо-
менти можемо говорити i про віялові від-
ключення. Тому що, незважаючи на на-
явність запасів вугілля, ті підприємства, 
які також є учасниками енергоринку, 
стикаються з проблемами. Наприклад, 
«Центренерго», в нього якраз є дефіцит 
вугілля. І замість нього ніхто не зможе 
включитися додатково в систему, — про-
довжує Корольчук. — У НКРЕКП уже 
заявляли про нібито тиск депутатів, утім 
зрозуміло, чому не йдуть на широку пуб-
лічну співпрацю з НАЗК». 

Головне — вчасно підняти зарплату
 Тим часом перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради з питань енер-
гетики та комунальних послуг Олексій 
Кучеренко заявляє: Кабінет Міністрів 
має припинити розтрату бюджетних 
коштів на виплату премій і бонусів чле-
нам НКРЕКП, які визнані судом нелегі-
тимними.
 «Сподіваюсь, що в прем’єр-мініс-
тра Дениса Шмигаля може вистачи-

ти сміливості звільнити самозванців з 
НКРЕКП і провести відкритий конкурс, 
як того вимагає закон. У будь-якому ви-
падку після вступу рішення  суду в за-
конну силу я буду ставити питання про 
кримінальну відповідальність членів 
уряду за розтрату бюджетних коштів 
на премії і бонуси нелегітимним членам 
НКРЕКП», — заявив нардеп, додав-
ши, що ще в березні нинішнього року 
Окружний адмінсуд Києва зобов’язав 
уряд розглянути питання звільнення 
чоти рьох членів НКРЕКП включно з го-
ловою комісії Валерієм Тарасюком, ос-
кільки вони були призначені на три мі-
сяці і термін їхнiх повноважень сплив 
ще в січні 2020 року.
 «Вони продовжують сидіти на дер-
жавних посадах і виписувати собі з бюд-
жету по 2 млн грн премій. Півтора року 
Тарифна комісія по суті нелегітимна, й 
уряд закриває на це очі», — обурюєть-
ся Кучеренко.
 А його колега, лідер Незалежної 
профспілки гірників України Михай-
ло Волинець, додає: чергове підвищен-
ня зарплати чиновникам Національної 
тарифної комісії НКРЕКП обійдеть-
ся платникам податків в 300 млн грн. 
«Це більше, ніж останній зарплатний 
транш для всіх працівників вугільних 
держпідприємств. Замість того, щоб 
заплатити людям зароблені ними кош-
ти, влада дозволяє ділкам iз НКРЕКП 
по три рази на рік піднімати собі за-
рплати, — написав Волинець на своїй 
сторінці у фейсбуці. — Все, що вбиває 
українську енергетичну незалежність, 
віру енергетиків, вугільників, уран-
щиків у соціальну справедливість, має 
бути викрито і ліквідовано». 
 Ідеться про засідання НКРЕКП, яке 
відбулося наприкінці червня нинішньо-
го року, на якому керівництво комісії 
вирішило переглянути кошторис на 3-й 
квартал 2021 року. Зокрема, витрати на 
заробітну плату в порівнянні з аналогіч-
ним періодом минулого року зростуть на 
47%. У 2021 році члени НКРЕКП вирі-
шили підвищити собі зарплату в 1,5 
раза, збільшивши бюджетне фінансу-
вання до 700 млн грн на рік. У 2020 році 
їхня зарплата зросла в 2 рази до в серед-
ньому 2,1 млн грн. Крім зростання зар-
плат, НКРЕКП практикує преміювання 
членів комісії з 50% посадового окладу 
кожні три місяці. Остання премія в роз-
мірі 1,25 млн грн була затверджена на-

прикінці квітня.
 Цей фактор викликав незадоволен-
ня роботою НКРЕКП не лише з боку пе-
ресічних українців, але навіть у пар-
тії влади. «У людей багато запитань до 
НКРЕКП, — заявив перший заступник 
керівника парламентської фракції «Слу-
ги народу» Олександр Корнієнко. — Тоб-
то є там якісь проблеми... Існують спе-
ціальні органи, які стежать за тим, як 
витрачають державні гроші, — Держа-
удитслужба. Вони зроблять нам весь ау-
дит, чи справедливо це все, чи справед-
ливе це підняття, чи виконують вони 
свої завдання». 

... і вояжі до окупованого Криму 
 Утiм скандали навколо НКРЕКП по-
чалися ще в 2019 році. За словами Ва-
лентина Наливайченка, очільник ко-
місії Валерій Тарасюк отримав 2,2 млн 
гривень дивідендів від ТОВ «Компанія 
«Метал-Інвест». «Згідно з випискою з 
Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, голова НКРЕКП станом на 2 листо-
пада 2020 року володіє 10% статутного 
капіталу компанії», — повідомив депу-
тат iз посиланням на висновки ТСК. 
 При цьому рідний брат голови 
НКРЕКП керує трейдером електрич-
ної енергії, який до недавнього часу був 
контр агентом низки державних ком-
паній — «Укренерго» та «Гарантований 
поку пець» — та в щоденному режимі 
торгував електричною енергією.
 «Ми встановили, що керівник 
НКРЕКП, державний службовець Тара-
сюк, окрім торгівлі електроенергією, має 
бізнес-інтерес на дотичній до енергетики 
сфері — ринку зовнішнього освітлення», 
— стверджує Наливайченко.
 Окрім того, тимчасова слідча комісія 
встановила факти регулярних відвідин 
Тарасюком Російської Федерації після 
анексії Криму та початку війни на Дон-
басі — при тому, що на той момент він 
уже був державним службовцем.
 Корупційний скандал довкола голо-
ви НКРЕКП відбувається на тлі крити-
ки дій регулятора з боку ЄС. Торік во-
сени підходи НКРЕКП до регулювання 
ринку розкритикував Секретаріат енер-
гетичного співтовариства ЄС, а відпові-
дальність за маніпуляції на енергорин-
ку на комісію поклав Антимонопольний 
комітет України, зобов’язавши комісію 
припинити маніпуляції та штучне обме-
ження конкуренції. ■

ОБОРУДКИ

Напруга корупції
Керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка, який прийшов 
на посаду без спецперевірки, підозрюють у відстоюванні 
інтересів Росії і масштабних зловживаннях

■

Проросійська і корупційна енергетична політика в Україні, що її реалізує НКРЕКП, 
шокує наших західних партнерів і лягає додатковим тягарем на кишені українців.
Фото з сайту politeka.net.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

Наша країна — дивовижна! Відмовитися купувати електроенергію, вироблену на 
Білоруській АЕС, що де-факто належить Росії, офіційний Київ просить... Литва. 
Користуючись дипломатичними натяками та закликаючи вітчизняну владу до 
здорового глузду. Як і взагалі заборонити імпорт електроенергії з РФ. Адже наші 
експерти вже давно заявляють: Москва продає електроенергію в Україну дешев-
ше, ніж на власний ринок, зовсім не з гуманітарних міркувань. А для того, щоби 
підсадити нас на «електричну голку», — після того, як ми злізли з газової. 
Але українська влада демонструє у цьому питанні дивовижну «багатовектор-
ність»: однією ногою ми позбавляємося впливу РФ, як, наприклад, зараз, коли 
призупинили купівлю струму до осені 2021 року. А з іншого — через корупційні 
механізми ми знову і знову стаємо на ті ж самі граблі. І така небезпечна ситуація 
має своїх конкретних винуватців. 



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, 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, 3.05 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Х/ф «Люди ікс. 

Апокаліпсис»

ІНТЕР

04.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

04.40 «Україна вражає»

05.00 «Телемагазин»

05.30, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 «Речдок»

08.55, 18.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

10.50 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»

12.50 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

14.35 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

16.35 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Місце зустрічі 

змінити не можна»

00.50 Т/с «Шулер»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30, 2.00 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Біле-чорне»

00.10 Велика деолігархізація

01.30 Телемагазин

03.30 Реальна містика

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Особливості національної 

роботи

12.05, 13.15, 3.45 Я зняв!

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.10 Х/ф «Останній 
кіногерой»

16.55 Х/ф «Точка обстрілу»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.10, 21.30 Х/ф «300 
спартанців»

22.55 Х/ф «300 спартанців: 
відродження імперії»

00.55 Х/ф «Пункт 
призначення-4»

02.25 Х/ф «Пункт 
призначення-5»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 «Орел і решка»

09.15 Т/с «Надприродне»

12.40 Х/ф «Білі ціпоньки»

14.50 Х/ф «Ціпонька»

17.00 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Дівчина з Джерсі»

23.10 Х/ф «Із 13 у 30»

01.10 «Improv Live Show»

02.50 «Служба розшуку дітей»

02.55 «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»

05.30 «Таємниці кримінального 

світу»

06.50 Х/ф «Таємничий острів»

08.40 Х/ф «Полювання за 

тінню»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 2.45 «Свідок»

14.50, 17.00, 3.15 «Випадковий 

свідок»

17.50 «Таємниці світу»

18.25 «Свідок. Агенти»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 Х/ф «Деяка 

справедливість»

03.30 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.35, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 «Звана вечеря»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «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 «ДжеДАІ-2020»

06.15 Т/с «Опер за викликом-3»

10.35 Х/ф «Макс Пейн»

12.20 Т/с «Майже рай»

14.15 «Загублений світ»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Гроші 2021»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.05 Т/с «Рекс-2»

02.50 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.20, 14.35 

Топ-матч

06.10 «Рентістас» 

— «Сан-Паулу». Кубок 

Лібертадорес

08.10 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

10.30 «Нива» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

12.45, 20.45 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

15.00, 19.15, 22.30 Футбол NEWS

15.15 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022

17.05 Т/с «AUTO ГОЛ!»

17.30 Д/с «Класика Євро» 

18.00, 20.25 «Студія»

18.25 LIVE. «Альянс» 

— «Металіст». Чемпіонат 

України. Перша ліга

22.45 Австрія — Словаччина. 

Контрольна гра

00.30 «Ворскла» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

02.15 Болгарія — Ірландія. Ліга 

націй УЄФА

04.00 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

06.50, 8.05, 23.45, 1.50 Топ-матч

07.00, 8.40, 13.55 «EURO NON 

STOP»

08.15 Д/с «Класика Євро» 

10.15 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

12.05 Швеція — Польща. УЄФА 

Євро-2020

14.35 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

16.30 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

18.20 «Великий футбол»

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

20.15 Yellow

21.25 «Тур ONLINE»

21.55 «Нива» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

00.00 «Рентістас» 

— «Сан-Паулу». Кубок 

Лібертадорес

02.05 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

03.55 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.05 Бандитська Одеса

08.30 Правда життя

10.00, 1.30 Речовий доказ

11.10 Скептик

12.10, 5.00 Містична Україна

13.00, 19.55 Секретні території

14.00, 4.10 Дика природа Чилі

15.00 Божевільний світ

16.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55 Дива природи

18.55 Неймовірні винаходи

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.25 Таємнича світова війна

02.35 Єврорабині

03.25 Професія — альфонс

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

13.00 Х/ф «Громобій»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Голі перці»

01.30 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30 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 Люблю готувати

15.30 Правила виживання

20.40 Дача бородача

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Столику, 

накрийся»

10.45 Х/ф «Родина за 

хвилину»

13.00, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання

06.40, 18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

07.55 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Бадмінтон

09.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрибки в воду

10.00, 5.40 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Кульова стрільба

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

11.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Бокс

12.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Фехтування. 

Спортивна гімнастика

18.00, 21.00 Новини

21.40 Доба Олімпійських ігор

23.50 Перша шпальта

00.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Тріатлон

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування
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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, 3.45, 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, 2.25 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Фантастика «Нові 

мутанти»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 15.00, 16.00 «Речдок»

08.45 «Позаочі»

09.45 Т/с «Готель «Імперіал»

13.00 «Молебень на 

Володимирській гірці 

та Всеукраїнська хресна 

хода»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.40 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Місце зустрічі 

змінити не можна»

00.45 Т/с «Шулер»

04.50 «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 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.10, 2.00 Т/с «З мене досить»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50, 20.25, 1.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.30 Дизель-шоу

11.40, 13.15, 23.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.15 Х/ф «На одного 

менше»

16.20 Х/ф «Страшили»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

00.20 Х/ф «Адреналін»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.15 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

13.00 «Шахраї в мережах»

14.55 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

17.00 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Великий татко»

23.00 Х/ф «Дружина 

напрокат»

01.10 «Improv Live Show»

02.50 «Вар’яти. Найкраще»

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»

06.50 «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 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Будьте здоровi»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.40 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

11.10 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Дефективи»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.20 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 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»

10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.35, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 «Звана вечеря»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «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 «ДжеДАІ-2020»

06.45 Х/ф «Прометей»
09.05 Х/ф «Чужий: Заповіт»
11.25 Т/с «Майже рай»

13.15 «Загублений світ»

18.15, 2.55 «Спецкор»

18.50, 3.25 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.35 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 Т/с «Рекс-2»

03.55 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.15, 12.20, 14.35 

Топ-матч

06.10 «Флуміненсе» — «Санта-

Фе». Кубок Лібертадорес

08.10 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.30 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

12.45 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

15.15, 0.30 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

17.00 «Нива» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

18.50 Yellow

19.15 «Феєнорд» — 

«Гронінген». Чемпіонат 

Нідерландів

20.50 «Шахтар» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

22.45 Вельс — Албанія. 

Контрольна гра

02.15 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

04.00 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.50, 19.00 Топ-матч

06.10 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

09.00, 10.40, 14.05 «EURO NON 

STOP»

10.05, 18.25 Yellow

10.15 Д/с «Класика Євро» 

12.10 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

14.45 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.15 «Великий футбол»

18.35 Т/с «AUTO ГОЛ!»

19.15 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

21.00 «Утрехт» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

22.45 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

00.30 «Флуміненсе» — «Санта-

Фе». Кубок Лібертадорес

02.15 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

04.00 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитський Київ

08.55 Правда життя

09.55, 1.35 Речовий доказ

11.05 Скептик

12.05, 5.10 Містична Україна

13.00, 19.55 Секретні території

13.55, 4.20 Дика природа Чилі

14.55 Божевільний світ

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55 Дива природи

18.55 Неймовірні винаходи

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

03.30 Ролан Биков

02.40 Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30 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 Люблю готувати

15.30 Правила виживання

20.40 Дача бородача

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Принц 
спадкоємець»

11.15 Х/ф «Ігри з вогнем»
13.00, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Кульова стрільба

06.15 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука

07.25, 11.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри. Бокс

08.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Каное слалом, каяки

09.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Маунтінбайк, крос-

кантрі

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

13.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання

15.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Баскетбол

18.00, 21.00, 0.30 Новини

18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

21.40 Доба Олімпійських ігор

00.00 Д/ф «Світ дикої природи»

01.05 Д/ф «Кіноперформанс. 

Народний Малахій»

02.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Серфінг. Академічне 

веслування. Плавання

04.35 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Акакдемічне 

веслування. Плавання. 

Дзюдо

05.40 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання. Дзюдо

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЛИПНЯ 2021
27 липня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 315 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 395 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —119 грн. 68 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 наступні мі-
сяці, це можна зробити до 18 серпня, щоб от-
римувати газету з вересня. Оформити перед-
плату 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, 4.35 ТСН

09.25, 10.20, 3.50, 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»

23.00, 2.35 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.40 Фантастика «Вулиця 

Монстро, 10»

ІНТЕР

05.20 Д/п «Святитель Іоанн. 

Повернення додому»

07.00, 14.30, 15.10, 16.05 

«Речдок»

08.00 «Позаочі»

09.00 «Трансляція Божественної 

літургії з Києво-

Печерської лаври»

11.00 Т/с «Готель «Імперіал»
12.10 Х/ф «007: живеш тільки 

двічі»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Місце зустрічі 

змінити не можна»

22.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.10 Т/с «Шулер»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.00 Біле-чорне

23.10, 2.00 Т/с «Час іти, час 

повертатись»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.25 Дизель-шоу

11.40, 13.15, 23.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Точка обстрілу»
15.15, 16.15 Х/ф «Перший 

лицар»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.25, 1.55 Секретний фронт

00.20 Х/ф «Адреналін-2: 
висока напруга»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.10 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.55 «Шахраї в мережах»

14.50 Х/ф «Дівчина з Джерсі»

17.00 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Кучерява Сью»

23.00 Х/ф «Чоловік за 

викликом»

0.55 «Improv Live Show»

02.40 «Вар’яти. Найкраще»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «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»

19.30, 23.10 «Велика політика»

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 «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 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Вартість життя»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.40 «Легенди бандитського 

Києва»

01.40 «Реальні злочинці»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Дефективи»

14.10 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 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»

13.35, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 «Супербабуся»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 Одна година з Андрієм 

Сайчуком

19.00 «Велика середа»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Чужий»

08.20 Х/ф «Чужі»

11.10 Т/с «Майже рай»

13.00, 19.30 «Загублений світ»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 Т/с «Рекс-2»

02.55 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.20, 14.35 Топ-матч

06.10 «Америка» — «Атлетіку 

Мінейро». Кубок 

Лібертадорес

08.10 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 14.50, 17.00 Yellow

10.30 «Венло» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

12.45, 4.00 Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

15.15 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

17.10 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

19.15 «Утрехт» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

20.50 «Ворскла» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

22.45 Нідерланди — Грузія. 

Контрольна гра

00.30 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

02.15 Італія — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.30, 19.00, 21.05, 23.10, 

1.15, 3.15, 5.25 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 11.10, 14.40 «EURO NON 

STOP»

10.40 Д/с «Класика Євро» 

12.40 Нідерланди — Чехія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

15.20 Бельгія — Португалія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.20 «Великий футбол»

18.30 Д/с «Класика Євро» 

19.15 «Нива» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

21.20 «Аякс» — «Фортуна». 

Чемпіонат Нідерландів

23.25 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

01.25 «Америка» — «Атлетіку 

Мінейро». Кубок 

Лібертадорес

03.25 LIVE. «Сан-Паулу» 

— «Васко да Гама. 1/8 

фіналу. Кубок Бразилії

04.15 Yellow

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50, 2.40 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

09.55, 1.35 Речовий доказ

11.05 Скептик

12.05, 5.20 Містична Україна

13.00, 19.50 Секретні території

13.55 Дика природа Чилі

14.55 Божевільний світ

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50, 4.30 Дива природи

18.50 Неймовірні винаходи

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30 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 Люблю готувати

15.30 Правила виживання

20.40 Дача бородача

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Красуня»

10.45 Х/ф «Уяви собі»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання. Дзюдо

07.05, 11.00, 5.15 ХХХII літні 

Олімпійські ігри. Дзюдо

08.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо. Велоспорт

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

13.30, 18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

15.15 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Спортивна гімнастика

16.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Баскетбол

18.00, 21.00, 0.30 Новини

21.40 Доба Олімпійських ігор

00.00 Д/ф «Світ дикої природи»

01.05 Х/ф «Ярослав Мудрий»

02.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування
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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, 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 Комедія «Свати»

21.55, 3.10 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Фантастика «Штучний 

розум»

ІНТЕР

05.25, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.40, 15.30, 16.10 

«Речдок»

08.55 «Позаочі»

09.50 Т/с «Готель «Імперіал»

12.00 Х/ф «007: на секретній 

службі Її Величності»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 3.30 «Стосується кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Місце зустрічі 

змінити не можна»

00.20 Т/с «Шулер»

04.55 «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 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Біле-чорне»

23.10, 2.00 Т/с «Згадати себе»

01.30 Телемагазин

03.15 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.30 Дизель-шоу

11.40, 23.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.15 Х/ф «Чорний 
дощ»

16.25 Х/ф «Хижак» 

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.25, 2.20 Антизомбі

00.20 Х/ф «Шість куль»

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.10 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

13.00 «Шахраї в мережах»

14.50 Х/ф «Із 13 у 30»

17.00 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Все або нічого»

23.10 Х/ф «Чоловік за 

викликом-2»

01.00 Х/ф «Лукас»

02.30 «Вар’яти. Найкраще»

02.40 «Служба розшуку дітей»

02.45 «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 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Правда життя»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

11.10 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Дефективи»

14.15 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 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»

10.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 «Супербабуся»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «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-2020»

06.30 Х/ф «Останній замок»

09.15 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»

11.20 Т/с «Майже рай»

13.10 «Загублений світ»

18.15, 2.55 «Спецкор»

18.50, 3.25 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Секретні матеріали» 

(дайджест)

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 Т/с «Рекс-2»

03.55 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.15, 12.20, 14.35, 

15.45, 22.20 Топ-матч

06.10 «Сантос» — «Бока 

Хуніорс». Кубок 

Лібертадорес

08.10 «Шахтар» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS

10.30 «АЗ Алкмаар» 

— «Валвейк». Чемпіонат 

Нідерландів

12.45, 20.30 «Верес» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

15.15 Т/с «AUTO ГОЛ!»

15.55, 0.30 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

17.45 Д/с «Класика Євро» 

18.15 «ПСВ» — «Віллем ІІ». 

Чемпіонат Нідерландів

20.00 Д/с «Класика Євро» 

22.45 Італія — Чехія. 

Контрольна гра

02.15 Норвегія — Австрія. Ліга 

націй УЄФА

04.00 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.00 Топ-матч

06.10, 2.15 «Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 11.00 «EURO NON STOP»

10.30 Д/с «Класика Євро» 

12.30 Хорватія — Іспанія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

15.05 Франція — Швейцарія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2020

17.50 «Великий футбол»

19.15 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

21.00 «ПСВ» — «Фортуна». 

Чемпіонат Нідерландів

22.45 «Шахтар» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

00.30 «Сан-Паулу» — «Расінр». 

Кубок Лібертадорес

04.00 Грузія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.55 Бандитський Київ

08.45, 2.40 Правда життя

09.55, 1.35 Речовий доказ

11.05 Скептик

12.05, 5.25 Містична Україна

13.00, 19.50 Секретні території

13.55, 4.35 Дива природи

14.55 Велика одіссея людства

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Дива природи. Гобі

18.50 Неймовірні винаходи

22.35 Арктика з Брюсом Перрі

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30 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 Люблю готувати

15.30 Правила виживання

20.40 Дача бородача

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Найкращий друг»

11.15 Х/ф «Тисяча слів»

13.00, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри. Дзюдо

08.00, 9.40 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Каное слалом, каяки

08.45 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стендова стрільба

10.30, 16.20 Студія Олімпійські 

ігри

13.50 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Спортивна гімнастика

15.40 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Настільний теніс

18.00, 21.00, 0.30 Новини

18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

21.40 Доба Олімпійських ігор

00.00 Д/ф «Світ дикої природи»

01.05 Х/ф «Ярослав Мудрий»

02.30 Земля, наближена до неба

02.45 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування

04.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання
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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, 5.20 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»

22.25 Комедія «Бумеранг»

00.55 Фантастика «Зіткнення з 

безоднею»

03.00 Фантастика «Штучний 

розум»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.30, 15.20, 16.05, 0.45 

«Речдок»

08.50 «Позаочі»

09.50 Т/с «Готель «Імперіал»
12.00 Х/ф «007: діаманти 

назавжди»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.20 «Мультфільм»

04.35, 5.45 «Орел і решка. На 

краю світу»

05.15 «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 Зірковий шлях

10.40 Т/с «Се ля ві»

14.40, 15.30 Т/с «Сім’я на рік»

20.10 «Говорить Україна»

22.00, 23.10, 2.00 Т/с «Втрачені 

спогади»

01.30 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.25 Факти

04.50 Громадянська оборона

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

11.40, 0.20, 1.45 «На трьох»

12.35, 13.15 Х/ф «Страшили»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.15 Х/ф «Останній 
кіногерой»

18.45 Факти. Вечір

23.00 «На трьох-10»

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 «Орел і решка»

09.15 «Шахраї в мережах»

15.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

16.55 Х/ф «Канікули»

19.00 Х/ф «Каліфорнійський 

дорожній патруль»

21.05 Х/ф «Пароль «Риба-

меч»

23.10 Х/ф «Кровний батько»

01.00 «Improv Live Show»

01.55 «Вар’яти. Найкраще»

02.10 «Служба розшуку дітей»

02.15 «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 «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 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

11.10 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Дефективи»

14.00 Т/с «Суперкопи»

16.20 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Х/ф «Моє улюблене 

весілля»

07.25 «Врятуйте нашу родину»

13.25, 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, 15.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «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 Х/ф «Макс Пейн»

08.00 Х/ф «Вітряна ріка»

10.05 Т/с «Майже рай»

11.55 «Загублений світ»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Х/ф «Ікс Ікс Ікс»

22.00 Х/ф «Три ікси-2: новий 

рівень»

00.00 Х/ф «Чужий проти 

Хижака-2»

02.50 «Цілком таємно-2017»

03.15 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.15, 12.20, 14.35, 

21.25 Топ-матч

06.10 «Велес» — «ЛДУ Кіто». 

Кубок Лібертадорес

08.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.30 «Аякс» — «Фортуна». 

Чемпіонат Нідерландів

12.45 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

15.15, 20.55 Т/с «AUTO ГОЛ!»

15.45 «Нива» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

17.30 Д/с «Класика Євро» 

18.00 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Львів» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

21.50 Д/с «Класика Євро» 

22.20 Yellow

22.45 Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

00.30 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

02.15 Швеція — Франція. Ліга 

націй УЄФА

04.00 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.00, 1.15, 2.00 Топ-матч

06.10 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 10.55, 14.20 «EURO NON 

STOP»

10.25 Д/с «Класика Євро» 

12.25 Англія — Німеччина. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

15.10 Швеція — Україна. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.45 «Великий футбол»

19.10 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

20.55 LIVE. «Колос» 

— «Металіст 1925 р». 

Чемпіонат України

22.55 «Тур ONLINE»

23.25 «Львів» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

01.30 Т/с «AUTO ГОЛ!»

02.25 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

04.10 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитська Одеса

09.05 Правда життя

10.05, 1.35 Речовий доказ

11.15 Скептик

12.15, 5.05 Містична Україна

13.05 Секретні території

14.05, 4.15 Дива природи

15.05 Велика одіссея людства

16.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55 Океани. Середземне море

18.50 Неймовірні винаходи

19.50 Фантастичні історії

22.35 Арктика з Брюсом Перрі

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

02.40 Україна: забута історія

03.25 Богдан Ступка

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. Рай та 

пекло»

10.50 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 Х/ф «Красунчик»

20.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.10 Х/ф «Обережно! Двері 

зачиняються»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30 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 Люблю готувати

15.30 Правила виживання

20.40 Дача бородача

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Білосніжка»

10.45 Х/ф «Зоонаглядач»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 2.15 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання

06.10 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо

08.45 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

11.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука. 

Дзюдо. Легка атлетика

13.50, 3.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Легка атлетика

15.00, 18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

15.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Кінний спор

18.00, 21.00, 0.30 Новини

21.40 Доба Олімпійських ігор

00.00 Перша шпальта

01.15 Земля, наближена до неба

01.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Тріатлон
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 5.55 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 18.30 «Світ навиворіт»

15.05, 16.05, 17.05 Комедія 

«Свати»

19.30, 5.10 ТСН

20.15, 2.15 «Вечірній квартал»

21.55, 3.30 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 Трилер «Дорогою»

ІНТЕР

06.40 «Слово предстоятеля»

06.50 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.00 Х/ф «В’язень замку Іф»
16.30, 20.30 Х/ф «Д’Артаньян 

і три мушкетери»

20.00, 3.15 «Подробиці»

22.20 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

00.00 Т/с «Кров не вода»

03.45 «Орел і решка. На краю 

світу»

04.25 «Мультфільм»

04.40 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Тетянки

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.10 Реальна містика

08.50 Т/с «З мене досить»

 .00, 21.00 Т/с «Після зими»

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Замок на піску»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Не дай себе обдурити

05.35 Багач — бідняк. Реаліті-

шоу

07.20, 11.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

08.45, 13.00 «На трьох»

09.50 Дизель-шоу

12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «300 спартанців»
16.45 Х/ф «300 спартанців: 

відродження імперії»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Пограбування 

по-італійськи»
21.35 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
23.45 Х/ф «Чорний дощ»
02.10 Громадянська оборона

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

06.15 «Хто проти блондинок?»

08.05, 10.00 «Kids time»

08.10 М/ф «Кролик Пітер»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Дівчата. 

Небачене»

12.15 «Орел і решка»

14.10 М/ф «Фердинанд»

16.10 Х/ф «Все або нічого»

18.40 Х/ф «Ми — Міллери»

20.55 Х/ф «Змішані»

23.20 Х/ф «Інший світ»

01.55 «Improv Live Show»

02.50 «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»

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!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

06.55 Т/с «Банкіри»

10.50 «Україна вражає»

12.45 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

13.55 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 3.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Арсен Люпен»
22.00 Х/ф «У бігах»
23.55 Х/ф «Герой»

01.50 «Таємниці кримінального 

світу»

03.35 «Випадковий свідок»

04.00 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.15 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.10 Т/с «Друзі»

14.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45, 10.55 Т/с «Комісар Рекс»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірок»

13.55, 23.45 «Звана вечеря»

16.25 «Супербабуся»

21.00 «МастерШеф. 

CELEBRITY»

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 Д/ф

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»

08.50 «Загублений світ»

12.50 Х/ф «Леді «Кривавий 
бій»

14.55 Х/ф «Капітан Грім»
17.05 Х/ф «Великий солдат»
19.00 Х/ф «Громобій»
21.10 Х/ф «Іноземець»
23.20 Х/ф «Спадок»

01.20 Т/с «Рекс-2»

02.20 «Відеобімба-2»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.15, 12.20, 14.35 

Топ-матч

06.10 «Санта-Фе» — «Рівер 

Плейт». Кубок 

Лібертадорес

08.10 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS

10.30, 20.45 «Колос» 

— «Металіст 1925 р». 

Чемпіонат України

12.45, 17.05 «Львів» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

15.15 «Альянс» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

18.55 «Гронінген» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

22.45 Англія — Австрія. 

Контрольна гра

00.30 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

02.15 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

04.00 «Чорноморець» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

21.55, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

08.10, 2.10 «Львів» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

10.10 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022 р.

12.10 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022 р.

14.10 «Колос» — «Металіст 

1925 р». Чемпіонат 

України

16.00, 18.55, 21.25 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

17.45, 20.15 Футбол NEWS

19.25 LIVE. «Чорноморець» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

22.10 «Аякс» — «Гераклес». 

Чемпіонат Нідерландів

00.10 «Санта-Фе» — «Рівер 

Плейт». Кубок 

Лібертадорес

04.00 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.35, 1.45 Містична Україна

10.25, 14.25 У пошуках істини

11.30 Речовий доказ

12.40, 23.45 Секретні території

13.40 Прихована реальність

15.20 Вирішальні битви Другої 

світової

16.20, 21.00 Найекстремальніший

19.05 Океани

20.05 Арктика з Брюсом Перрі

00.45 Дива природи

02.35 Ризиковане життя

03.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

04.05 Бізнес на залякуванні

04.40 Органи на експорт

05.30 Таємниці пірамід

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Не зважаючи ні 
на що»

12.15 Х/ф «Красунчик»

14.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Сексоголік»

01.40 Т/с «Три сестри»

03.20 «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 Дача бородача

18.10 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

10.45 М/ф «Геркулес»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Одного разу під Полтавою

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Танька і 

Володька

17.00 Х/ф «Божевільне 
побачення»

18.45 Х/ф «Хочу бути тобою»
21.10 Х/ф «Австралія»

00.20 Країна У-2

02.05 Країна У

02.35 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання

06.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Вітрильний спорт

07.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрибки на батуті

09.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Cтрільба з лука

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

11.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Футбол

13.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Легка атлетика

15.55, 18.20, 21.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

18.00, 21.00, 0.00 Новини

21.30 Доба Олімпійських ігор
00.25 Х/ф «Страчені світанки»

02.10 Д/ф «Світ дикої природи»

02.40 Земля, наближена до неба

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Легка атлетика. 

Плавання
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 3.00 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 5.35 ТСН

20.15 Бойовик «Атака кобри»

22.40 Бойовик «Атака кобри-2»

00.50 Бойовик «Три ікси»

ІНТЕР

06.05 Х/ф «Корсиканець»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00, 11.50 «Інше життя»

13.40 «Речдок. Випереджаючм 

час»

18.00 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Фантомас проти 

Скотланд-Ярду»

22.40 «Концерт Олега Винника 

«Я не втомлюся»

01.00 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.00 Реальна містика

08.50 Т/с «Біле-чорне»

17.00, 21.00 Т/с «Алмазна 

корона»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Аметистова 

сережка»

01.30 Телемагазин

03.10 Гучна справа

04.45 Агенти справедливості

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Особливості національної 

роботи

07.05, 11.00 Багач — бідняк. 

Реаліті-шоу

08.05 Анти-зомбі

09.05 Секретний фронт

10.00 Громадянська оборона

12.05, 13.00 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Пограбування 
по-італійськи»

16.55 Х/ф «Шторму 
назустріч»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Всесвітня війна Z»
21.35 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу»
23.55 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу 2049»
02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Таємний агент»

07.00, 8.15 «Kids time»

07.05 М/ф «Том і Джеррі: у 

пошуках скарбів»

08.20 Х/ф «Великий татко»

10.15 Х/ф «Шалена п’ятниця»

12.15 Х/ф «Казки на ніч»

14.15 Х/ф «Ми — Міллери»

16.30 Х/ф «Змішані»

19.00 Х/ф «Однокласники»

21.00 Х/ф «Однокласники-2»

23.00 «Improv Live Show»

00.55 «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

05.00 «Top Shop»

05.30 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»

06.45 «Слово предстоятеля»

06.55 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.15 Т/с «Смерть у раю»

13.30 Х/ф «Арсен Люпен»

16.00 Х/ф «У бігах»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.00 Х/ф «Сліди апостолів»

21.15 Х/ф «Перевертень у 

погонах»

22.55 Х/ф «11.6»

01.05 Х/ф «Герой»

03.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.15 Т/с «Друзі»

14.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.00 «Хата на тата»

12.10 «МастерШеф. 

CELEBRITY»

14.55 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.45 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

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 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.10, 1.00 «Загублений світ»

10.15 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»

13.05 Х/ф «Кінг Конг»

16.50 Х/ф «Післязавтра»

19.25 2-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Верес»

21.25 Х/ф «Облівіон»

00.00 Т/с «Рекс-2»

02.00, 4.15 «Відеобімба-2»

04.10 «Найкраще»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.20, 14.35, 1.15, 

3.20, 5.30 Топ-матч

06.10 «Санта-Фе» — «Рівер 

Плейт». Кубок 

Лібертадорес

08.10, 3.40 «Колос» — «Металіст 

1925 р». Чемпіонат 

України

10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол NEWS

10.15, 15.45, 23.15 Yellow

10.30 «Чорноморець» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

12.45 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

15.15 Т/с «AUTO ГОЛ!»

16.00, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Ворскла» — «Рух». 

Чемпіонат України

21.20 «Великий футбол»

23.25 «Металіст» — 

«Ужгород». Чемпіонат 

України. Перша ліга

01.30 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 20.40, 23.00, 1.00, 

3.00, 5.30 Топ-матч

06.10 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

08.10 Швеція — Франція. Ліга 

Націй УЄФА

10.10 «Колос» — «Металіст 

1925 р». Чемпіонат 

України

12.1 Грузія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2022 р.

14.10 «Чорноморець» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

16.25 Данія — Ісландія. Ліга 

Націй УЄФА

18.15, 5.00 Т/с «AUTO ГОЛ!»

18.40 LIVE. «Металіст» 

— «Ужгород». Чемпіонат 

України. Перша ліга

19.30 «Yellow

21.10 «Маріуполь» — «Десна». 

Чемпіонат України

23.10 «Палмейрас» 

— «Дефенса». Кубок 

Лібертадорес

01.10 «Ворскла» — «Рух». 

Чемпіонат України

03.10 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022 р.

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.35, 1.45 Містична Україна

10.25, 14.20 У пошуках істини

11.20 Речовий доказ

12.30, 23.45 Секретні території

13.30 Прихована реальність

15.25 Вирішальні битви Другої 

світової

16.25, 21.00 Найекстремальніший

19.10 Арктика з Брюсом Перрі

00.45 Дива природи

02.35 Ілюзії сучасності

03.35 Код доступу

04.35 Квітка Цісик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 Х/ф «Чи вмієш ти 

зберігати секрети?»

12.30 Х/ф «Не зважаючи ні 

на що»

14.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Обережно! Двері 

зачиняються»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.45 «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 Дача бородача

22.20 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Ранго»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Одного разу під Полтавою

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Танька і 

Володька

17.00 М/ф «Аліса в країні 

чудес»

18.25 Х/ф «Флірт зі звіром»

20.15 Х/ф «Ванільне небо»

22.45 Х/ф «Кравчиня: помста 

от кутюр»

00.55 Країна У-2

01.55 Країна У

02.40 Щоденники Темного

04.10 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Легка атлетика. 

Плавання

06.25 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Теніс

09.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрибки в воду

10.30, 16.30 Студія Олімпійські 

ігри

11.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Спортивна 

гімнастика. Легка атлетика. 

Важка атлетика

16.00, 18.20, 21.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

18.00, 21.00, 0.00 Новини

21.30 Доба Олімпійських ігор

00.25 Х/ф «Українська 

вендета»

02.10 Д/ф «Світ дикої природи»

02.40 Земля, наближена до неба

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Легка атлетика. 

Греко-римська боротьба
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Ліверпуль втратив статус пам’ятки Світової 
спадщини ЮНЕСКО
 Англійське місто Ліверпуль втратило свій статус 
пам’ятки Світової спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили в між-
народній організації, історичний портовий район Ліверпуля 
втратив свою особливу цінність через велику кількість реалі-
зованих та запланованих у ньому будівельних проєктів. Комі-
тет Світової спадщини ЮНЕСКО проголосував за позбавлен-
ня Ліверпуля цього статусу більшістю голосів — 13 проти 5, 
повідомляє інформагенція «Франс Пресс». У британському 
уряді висловили своє «надзвичайне розчарування» цим рі-
шенням ЮНЕСКО. Портовий район Ліверпуля отримав статус 
об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО у 2004 році. Але вже у 
2012 році через будівельні роботи, які там проводилися, ор-
ганізація поставила його до списку пам’яток, які перебувають 
під загрозою. Зокрема, планується зведення поруч з істо-
ричним районом нового стадіону футбольного клубу «Евер-
тон». Цей намір не поєднується з цілями ЮНЕСКО, зазначи-
ли в Комітеті Світової спадщини організації, і став, по суті, 
остан ньою краплею. 

«Брекзит» дає «результат»: 
на полях Англії гниє врожай
 Фрукти та овочі залишаються гнити в Англії, оскільки 
суворі правила «Брекзиту» стали на заваді прибуттю сезон-
них робітників зі Східної Європи. Британські фермери роз-
повіли «Євроньюс», що обмеження свободи пересування 
мало «руйнівний» вплив на британський аграрний сектор, 
оскільки наймати робітників зі Східної Європи зараз наба-
гато складніше. Фермерська компанія Barfoots of Botley, що 
базується на південному узбережжі Англії поблизу Богнора 
Регіса, заявила, що десятки тонн кабачків залишають гнити 
на полях. Як наслідок, надалі не уникнути того, що полиці су-
пермаркетів виявляться порожніми і найбільші торговельні 
мережі будуть змушені звернуться до імпорту з ЄС, щоб за-
повнити прогалини. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Речник французького уряду 
Ґабріель Аттал підтвердив, що у 
Франції розпочалася четверта хви-
ля пандемії COVІD-19. Це пов’язано 
зі швидким розповсюдженням штаму 
коронавірусу «Дельта». «Ми увійшли 
в четверту хвилю. Починаємо від ма-
лої кількості заражених, але ця хвиля 
дуже швидко може зрости», — сказав 
речник. Він уточнив, що національ-
ний рівень захворюваностi становить 
86 випадків на 100 тисяч мешканців 
упродовж 7 днів. Це більше на 125% 
у порівнянні з попереднім тижнем. 
«Такого сплеску захворювань iще не 
було», — заявив Аттал, звернувши 
увагу на недостатню кількість вак-
цинованих людей у Франції.
 Штам «Дельта», який миттєво ін-
фікує людей, за даними речника фран-
цузького уряду, становить 80% зара-
жень коронавірусом у Франції. «Вак-
цинація зменшує кількість серйозних 
перебігів інфекції, але в нашій країні 
щеплено занадто мало людей. Завдя-
ки вакцинації ми зможемо відновити 
контроль над вірусом та не поступи-
мось тим, хто диктує скандальні гас-
ла», — сказав речник, маючи на увазі 
акції протесту проти ковід-перепус-
ток (паспортів вакцинації).
 Деякі демонстранти порівняли за-
яви уряду щодо ковід-перепусток із 
переслідуваннями євреїв під час Дру-
гої світової війни. Частина протесту-
вальників мала на собі жовті зірки та 

надписи, якими посилалися на напис 
у таборі Освенцім: Arbeit mach frei. 
Нагадаємо, що Державна рада Фран-
ції — відповідник Вищого адміністра-
тивного суду — затвердила законопро-
єкт про запровадження ковід-пере-
пусток. Однак у Раді намагатимуться 
змінити деякі положення, наприклад  
щодо штрафів у разі порушення зако-
ну, за який парламент проголосує цьо-
го тижня.
 Віцеміністр здоров’я сусідньої 
Польщі Вальдемар Краска заявив, що 
четверта хвиля пандемії коронавіру-
су наближається до Польщі, і вона — 
неминуча. «Може, ми ще цього не від-
чуваємо, але те, що бачимо в країнах 
Західної Європи, у Великій Британії, 
— там справді денна кількість нових 
випадків коронавірусу, передусім но-
вого штаму «Дельта», показує, що ця 
четверта хвиля, на жаль, неминуче 
наближається і до наших кордонів. 
Можна сказати, поволі вже починає 
стукати у двері» — сказав Вальдемар 
Краска. Політик наголосив, що єди-
ний спосіб узяти під контроль епі-

демію — це вакцинація, і закликав 
усіх щепитися проти COVID-19. І до-
дав: вакцини захищають також від 
нових штамів коронавірусу.
 Член Медичної ради при прем’єр-
міністрі Польщі доктор Константи 
Шульджинський додає, що, за про-
гнозами математичних моделювань, 
початок четвертої хвилі припаде на 
кінець липня — початок серпня. Сут-
тєве збільшення випадків зараження 
передбачається у вересні, коли люди 
повернуться на роботу і почнуть зуст-
річатися в офісах.
 Тим часом очільниця Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 
постачання до ЄС вакцини проти ко-
ронавірусу гарантує щеплення 70 від-
сотків дорослих громадян ще в лип-
ні. «Наша кампанія вакцинації знач-
но пришвидшилася від початку року. 
Наш спільний підхід виявився успі-
хом, бо лише разом ми можемо по-
долати цю кризу. Ми ще не перемог-
ли COVID-19, але ми готові достави-
ти більше вакцин, також проти нових 
штамів», — додала вона. ■

ПОГЛЯД 

Знову облом
Україну вкотре кинули як 
заручника геополітичних 
розбірок
Василь БОГДАН, 
експерт iз питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

 Досить дражливою новиною ранку 22 лип-
ня стало повідомлення, що США і ФРН узго-
дили угоду з добудови «Північного потоку-2». 
Отже, ковбої, боші та ординці вкотре кину-
ли Україну як заручника геополітичних роз-
бірок. І, схоже, не без згоди «духовного ліде-
ра» партії «Слуга народу». Бо одразу Володи-
мира  Зеленського запросили на 30 серпня у 
Вашингтон. А Гризлов запропонував скли-
кати засідання ТКГ на 26 серпня в Мінську. 
Заяви Вашингтона і Берліна про те, що вони 
« порішали» з Кремлем питання енергетич-
ної безпеки України та ЄС, а також добивати-
муться від Москви реалізації Мінських домо-
вленостей, виглядають непереконливо, з ог-
ляду на історичну поведінку Росії. Адже ще 
канцлер Бісмарк говорив, що «домовленості 
з Росією не варті паперу, на якому вони під-
писані». Тому очікувати виконання Путіним 
того, що буде узгоджено з 1 вересня стосовно 
гарантій Україні, досить сумнівно і неперед-
бачливо. Зрозуміло, що для Меркель і Путі-
на такий «прорив» по «Північному потоку-
2» вкрай необхідний напередодні парламент-
ських виборів у цих країнах. Але чи потріб-
но таке ЄС і США? Питання риторичне. Адже 
подібні поступки Путіну становлять реальну 
загрозу як європейській, так і глобальній без-
пеці. Треба пам’ятати жахливі наслідки пак-
ту Молотова—Ріббентропа та політики Захо-
ду з умиротворення Гітлера. 
 У такій ситуації необхідна масштабна мо-
білізація міжнародних ресурсів, щоб не доз-
волити завершення такого небезпечного для 
України та світу проєкту. Звичайно, що про-
відна роль у цій справі має належати дипло-
матії України та ЄС, які повинні переконати 
і Меркель, і Байдена у непереборних загро-
зах для людства від такої російської енерге-
тичної бомби уповільненої дії. У крайньому 
випадку дія «Північного потоку-2» має бути 
можливою за умови звільнення Росією всіх 
окупованих українських територій. Таке рі-
шення унеможливить подальшу гонку оз-
броєнь, зростання міжнародної напруженос-
ті та ймовірність третьої світової війни. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 США не будуть запроваджу-
вати санкції проти компанії Nord 
Stream 2 AG та її керівництва, яка 
володіє газопроводом. Німеччина 
обіцяє допомогти розвитку енерге-
тики України. Обидві сторони разом 
зобов’язались вжити заходів проти 
Росії, якщо вона спробує позбави-
ти Україну газового транзиту. Про 
це йдеться в домовленості між Спо-
лученими Штатами та Німеччиною 
щодо російського газо проводу «Пів-
нічний потік-2».
 «ФРН зобов’язалася вживати за-
ходів на національному рівні, а та-
кож домагатися заходів на рівні ЄС, 
у тому числі санкцій, якщо Росія 
буде використовувати енергетику як 
зброю або буде вдаватися до агресив-
них дій проти України», — сказала 
заступник держсекретаря США Вік-
торія Нуланд. США, проте, досі вва-
жають, що ідея будівництво газогону 
є поганою, зазначила пані Нуланд. 
 За домовленістю між Вашингто-
ном та Берліном, Німеччина виді-
лить близько 200 мільйонів євро на 
підтримку енергетичного сектору 
України та організує такий собі «зе-
лений фонд» в один мільярд доларів 
на підтримку енергетичної незалеж-
ності країни. Крім цього, і Вашинг-
тон, і Берлін повинні використову-
вати всі можливості для продовжен-
ня контракту на транзит російсько-
го газу через Україну, строк дії якого 
спливає в 2024 році.
 Тим часом The Wall Street Journal 
пише, що вищезгадана угода свід-
чить про зміну тривалої позиції Ва-
шингтона щодо проєкту, проти яко-
го виступали дві адміністрації пре-
зидентів США. «Будь-яка угода, яка 
дозволяє завершення газопроводу 
«Північний потік-2», є серйозною 
помилкою», — цитує видання слова 
сенатора Пата Тумі. 
 Україна та Польща засудили уго-
ду США і Німеччини. Зокрема, Київ 
і Варшава вважають її відмовою від 
спроб зупинити запуск газогону і на-
голошують, що через це виникли 

нові політичні, військові та енерге-
тичні загрози як для України, так і 
для всієї Центральної Європи. Про це 
йдеться у спільній заяві міністра за-
кордонних справ України Дмитра Ку-
леби та міністра закордонних справ 
Польщі Збігнєва Рау. 
 «Висловлюю глибоку стурбо-
ваність щодо будівництва та можли-
вого введення в експлуатацію газо-
проводу «Північний потік-2», який 
Росія використовує як інструмент 
гібридної війни. Цей проєкт несе 
пряму загрозу енергетичній безпеці 
не лише України, а й усієї Європи», 
— такої думки про угоду голова Вер-
ховної Ради Дмитро Разумков, який 
також відреагував на сумнівну домо-
вленість заявою. У ній він звернувся 
до Конгресу США з проханням «пос-
лідовно продовжувати політику сан-
кцій, які б не допустили добудови та 
введення в експлуатацію газопроводу 
«Північний потік-2». 
 Власну заяву ухвалив і Комі-
тет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітниц-
тва ВРУ, в якому депутати заклика-
ли США, ЄС та, зокрема, Німеччину 
припинити будівництво та подальше 

введення в експлуатацію газогону. 
Депутати зазначають, що від самого 
початку «Північний потік-2» не був 
економічним проєктом, а «геополі-
тичним, спрямованим на узалежнен-
ня Європи від газової монополії РФ». 
Народна депутатка Іванна Климпуш-
Цинцадзе, яка теж підписала заяву, 
наголошує у своєму пості на фейсбу-
ці: «Американсько-німецька угода 
не врятує Україну від російської аг-
ресії, не зробить Європу стійкішою, 
а світ — безпечнішим. Ми знаємо це 
на прикладі попередніх запевнень... 
Росія не раз використовувала енер-
гію як зброю, і хто, як не європей-
ці, про це краще мають знати? Так 
само не припиняється і збройна аг-
ресія РФ. Ми постійно маємо вбитих 
і поранених. Лише за минулу добу 
росіяни відкривали по нас вогонь iз 
гранатометів, мінометів 82-го і 120-
го калібру, протитанкових ракетних 
комплексів... Це вже агресія чи ще 
ні? Та найголовніше: про які еконо-
мічні компенсації і кому може йти-
ся, якщо ми можемо бути знищені? 
Це як страхування життя — гроші 
виплатять, але вам уже буде не до 
того». ■

ДОМОВЛЕНОСТІ 

Куди винесе світ «Північний потік-2»? 
Угода між США та Німеччиною є «серйозною помилкою»

■

COVID-19

Четвертий вал
Наближається чергова хвиля пандемії коронавірусу. 
У Франції її вже оголосили офіційно

■НОВИНИ ПЛЮС■

«Північний потік-2» від початку був інструментом гібридної війни проти України.❙
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Максим СТРІХА, 
доктор фізико-математичних 
наук, професор, радник міністра 
культури України в 1993-94 р.

 Іван Михайлович Дзюба є 
знаковою постаттю українсь-
кого шістдесятництва. Я на-
лежу вже до покоління вісім-
десятників, а тому розмови 
старших пошепки про пере-
слідування й арешти на почат-
ку 1970-х є для мене страш-
ним, але дитячим спогадом. 
Через те і з трактатом «Інтер-
націоналізм чи русифікація», 
і з його автором я познайомив-
ся вже за часів «перебудови». 
Книгу, подаровану варшавсь-
кими друзями-українцями 
у «кишеньковому» «проло-
гівському» виданні, я бук-
вально «проковтнув» за пару 
годин, сидячи на лавочці в 
знаменитому Саксонському 
саду (а потім провіз її додо-
му, заховану на дні валізи се-
ред іншої «підривної» літера-
тури під статтями з фізики й 
білизною — у квітні 1988-го 
за таке могли ще серйозно ви-
шпетити, але вже, напевно, не 
посадили б). А з самим Іваном 
Михайловичем особисто поз-
найомився на одному з тодіш-
ніх спілчанських вечорів, де 
говорилося про «білі» (а коли 
чесно — то про криваві) пля-
ми нашої культури.
 Стаття Івана Дзюби «Чи ус-
відомлюємо національну куль-
туру як цілісність?», його пуб-
лікації на захист української 
мови, дослідження про Шев-
ченка і слов’янофілів відразу 
ж виявилися на передньому 
краї інтелектуальних пошуків 
того часу, коли ми змушені 
були одномоментно надолу-
жувати втрати багатьох деся-
тиліть. А сам Іван Михайло-
вич, читаючи буквально все, 
що тоді з’являлося друком, як 
виявилося, помітив і публіка-
ції молодого фізика Максима 

Стріхи, присвячені проблемі 
української мови в природни-
чих і точних науках (звідки її 
було на той час майже цілком 
витіснено — тоді ще не англій-
ською, а російською).
 Вже ставши у 1992-му мініс-
тром культури незалежної Ук-
раїни, Іван Михайлович не 
взявся розганяти старих апа-
ратників, а вирішив натомість 
запросити радників зі свіжим 
нестандартним поглядом, які 
повинні були принести «свіжу 
кров» у цю традиційно «цен-
тральну філармонію УРСР». 
Так до міністерства прийшли 
молодий кібернетик (і водно-
час блискучий поет та літе-
ратурний критик) Олександр 
Гриценко, екс-чемпіон Украї-
ни з боксу в надлегкій вазі (і 
водночас незрівнянний філо-
фоніст і знавець класичної му-
зики, син легендарного пере-
кладача і в’язня ГУЛАГу Гри-
горія Кочура) Андрій Кочур, та 
автор цих рядків.
 Попри всі труднощі (та й 
елементарний брак досвіду), 
нам дещо таки вдалося. Ан-
дрій Кочур, співпрацюючи з 
американським диригентом 
українського походження Те-
дом Кучаром, зумів фактич-
но вперше широко познайо-
мити світ із симфоніями Ля-
тошинського. Ми з Олексан-
дром Гриценком написали на 
доручення Івана Михайлови-
ча першу (й неймовірно смі-
ливу, як на той час) Концеп-
цію культурної політики Ук-
раїни. А сам міністр Дзюба 
робив усе, аби міністерство 
таки перестало бути «цент-
ральною філармонією», пе-
ретворившись натомість на 
орган із вироблення та здійс-
нення політики в царині куль-
тури (раніше в цьому не було 
потреби — адже політику ви-
робляло тільки ЦК, інші лише 
ретрансльовували її на різних 
рівнях).

 Так само Іван Михайло-
вич робив усе від нього за-
лежне, щоб познайомити світ 
із культурними надбаннями 
України. Зі спільної поїздки 
до Данії на відкриття вистав-
ки наших історичних коштов-
ностей в мене лишилися й ці-
каві особисті спогади. Міністр 
Дзюба добре говорив німець-
кою, але з англійської потре-
бував тоді перекладача — і цю 
роль виконував я. Пам’ятаю, 
як під час однієї з розмов із 
данськими колегами він по-
чав згадувати своє тюремне 
минуле. Заарештованим да-
вали лише «радянські» книж-
ки, зокрема й про революціо-
нерів у царських тюрмах. Але 
старий досвід «перестукуван-
ня» між сусідніми камерами 
застосувати було неможливо: 

у тюрмі КДБ між двома товс-
тими стінами камер передба-
чався ще й метровий порожній 
простінок, який унеможлив-
лював будь-які контакти між 
в’язнями. Очевидно, цю об-
ставину теж варто пам’ятати, 
щоб зрозуміти: хворий на ту-
беркульоз легень Дзюба був 
тоді фактично приречений 
системою на смерть.
 А вже тільки мені, сидя-

чи в данському ресторані з 
його багатими стравами, Іван 
Михайлович раптом почав 
захоплено розповідати про 
стиглі донецькі степові помі-
дори, смачніші, на його дум-
ку, від усього, що нам подава-

ли. Цю любов до рідної Донеч-
чини він проніс до сьогодні — 
і тому йому дуже болить, що 
його «малу батьківщину» До-
кучаєвськ нині окуповано.
 Перемога Леоніда Кучми 
над Леонідом Кравчуком уліт-
ку 1994-го означала й звіль-
нення Івана Дзюби з посади 
міністра. І хоч його команда на 
чолі з першим заступником, 
талановитим художником і 
«рухівським» головою Івано-
Франківської облради Мико-
лою Яковиною ще рік прире-
чено боролася, але врешті пе-
реможці визначилися з кан-
дидатурою нового міністра, 

й міністерство знову перетво-
рилося на «центральну філар-
монію» (а прерогатива вироб-
лення політики знову пере-
містилася на вулицю Банкову 
— щоправда, вже не в ЦК, а в 
адміністрацію президента, яку 
очолив Дмитро Табачник).
 Але й після відставки Іван 
Михайлович не зійшов з гро-
мадської арени. Від 1992 року 
він очолював перенесений в 
Україну часопис «Сучасність» 
(що, напевно, взагалі був на-
шим кращим літературним 
журналом усіх часів) — і я з 
великим задоволенням друку-
вав там свої статті, перекла-
ди та вірші. Паралельно, от-

римавши статус академіка й 
керівника академічного відді-
лення мови та літератури (хоч 
навіть кандидатської йому не 
судилося захистити через об-
ставини часу), Іван Дзюба до-
мігся кардинального підне-
сення упосліджуваної впро-
довж багатьох десятиліть ук-
раїнської гуманітаристики. 
Він виявив себе розважли-
вим і справедливим керівни-
ком Комітету з Шевченківсь-
ких премій. Він брав активну 
участь у громадській ініціа-
тиві «Перше грудня». Він 
став ініціатором унікально-
го проєкту «Енциклопедії су-
часної України», а в середині 
«нульових» у новостворено-
му Інституті енциклопедич-
них досліджень НАН обґрун-
тував і необхідність видання 
«Великої української енцик-
лопедії» (принагідно залучив-
ши мене до роботи й над цією 
концепцією).
 Для мене було великою чес-
тю отримати запрошення Іва-
на Михайловича написати пе-
редмову до його книги праць 
про свого наукового вчителя 
академіка Олександра Білець-
кого. Вона має з’явитися до 
90-річчя Івана Дзюби — ве-
ликого українського мисли-
теля ХХ століття. Ця книга 
ще раз доводить: звертаючись 
до подій давно минулих деся-
тиліть, академік Дзюба нез-
мінно робить це з проєкцією 
на день теперішій. І якщо Ук-
раїна й українська культу-
ра, попри подальшу загро-
женість, мають шанс на гід-
не майбутнє, — то в цьому є 
велика особиста заслуга Іва-
на Михайловича Дзюби, яко-
му 26 липня виповниться 90 
років. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Кров не виробляють у лабораторії, її 
— для порятунку життя людей — мо-
жуть дати тільки люди. Уже третій рік 
поспіль творчим конкурсом небайдужі 
красиво й естетично доносять у заклопо-
тане багатьма іншими проблемами (чи й 
не проблемами) суспільство меседж про 
потребу в донорській крові. Із 23 липня 
до 6 серпня на особливо людному влітку 
Південному залізничному вокзалі Киє-
ва (а інший кінець великого тунельно-
го простору-надбудови — це Централь-
ний вокзал) показуватимуть виставку 
найкращих робіт Міжнародного фести-

валю-конкурсу DonorUA ART Project.
 Намальовані серця і руки, в яких 
пульсують гілочки життя, що розпус-
каються, нагадують про велику мету 
— порятунок людських життів: коли у 
Дніпрі, Києві, Харкові й Одесі потребу-
ють допомоги захисники із зони ООС, а 
у Львові та інших містах — хворі діти, 
для яких краплинки крові інших лю-
дей рівнозначні існуванню серед жи-
вих. ДонорUA — автоматизована систе-
ма рекрутингу та управління донорами 
крові, розроблена в березні 2015 року з 
метою популяризації донорського руху 
в Україні. Проєкт створено у співпраці 
з  ГО «Всеукраїнська асоціація донорів 

України»  й української ІТ-компанії 
DevRain.
 Цього року надійшло на конкурс 78 
робіт із різних куточків світу, зокрема 
Бразилії, Нової Зеландії, США, Грузії, 
України, Китаю. Автори зобразили до-
норство в анімації, малюнках, фотогра-
фіях і навіть вишивках. Цьогорічна тема 
«Донорство — це про життя». Оцінюва-
ли соціально важливу творчість конкур-
сантів Катерина Лихач, Надія Ткачен-
ко, Надія Кушнір, Аліна Головльова.  
 На виставці представлено 20 робіт: 
Маргарити-Анастасії Коробко, Юлії 
Лоцької, Поліни Танич, Ірини Вале, 
Артема Панича й інших. Переможни-
цею стала Ірина Руснак, яка отримала 
призові 10 000 грн, а також річну під-
писку на фаховий ресурс для дизай-
нерів Projector. Для виставки авторка 
адаптувала анімаційну роботу під ма-
люнок. 
 До організації виставки долучили-
ся ГО «Всеукраїнська асоціація донорів 
України», Київська міська держад-
міністрація, представники Укрзаліз-
ниці. ■

ДОБРА СПРАВА

Зшивають краплинки 
Художники з Бразилії, Нової Зеландії, США та Китаю 
зобразили важливість донорства

■

Робота переможниці конкурсу — 
Ірини Руснак.
Фото з сайту art.donor.ua.

❙
❙
❙

ПОСТАТЬ

Науковець. Дисидент. 
Хороша людина
До ювілею Івана Дзюби: про білі плями історії, 
степові донецькі помідори 
й підступність тюрми КДБ

■

Зі спільної поїздки до Данії на відкриття виставки 
наших історичних коштовностей в мене 
лишилися й цікаві особисті спогади. Міністр Дзюба 
добре говорив німецькою, 
але з англійської потребував тоді перекладача — 
і цю роль виконував я».

Фото зі збірки «До ювілею Івана Дзюби». Видавництво ІМФЕ, 2021.❙



Григорій ХАТА

 До останнього моменту не було стовід-
соткової впевненості в тому, що Олімпіа-
да-2020 в Токіо відбудеться. Навіть за 
кілька днів до офіційної церемонії від-
криття Ігор у столиці Японії олімпійців 
попереджали про можливе скасування 
змагань. Мовляв, різке погіршення епід-
ситуації з коронавірусом може зруйну-
вати всі плани.
 Але за добу до старту XXXII Літніх 
ігор уже мало що свідчило про те, що 
величезний проєкт вартістю близько 14 
мільярдів доларів заблокують. Водно-
час для окремих спортсменів, які вже в 
токійському аеропорту здали позитив-
ний тест на коронавірус, змагання все 
ж не відбудуться. Серед них — чилій-
ська тхеквондистка Фернанда Агірре, 
котра стала першою, кого через сумно-
звісний вірус організатори відсторони-
ли від Ігор. Тож тепер замість виходу 
на татамі вона відбуватиме 14-денну 
ізоляцію.

 Водночас слід наголосити, що всі 
змагальні баталії та урочистості прохо-
дитимуть без глядачів. Порожньою буде 
й головна арена Олімпіади-2020 під час 
церемонії відкриття. На думку японсь-
ких економістів, через відсутність уболі-
вальників на трибунах країна-організа-
тор Ігор недоотримає понад один міль-
ярд доларів.
 У такому разі зрозуміло, що головна 
стаття прибутку — це продаж телевізій-
них прав на показ токійської Олімпіади. 
Традиційно велика увага телеглядачів 
буде прикута до офіційної церемонії від-
криття Ігор. І тут організатори обіцяють 
одну велику новацію. Уперше в історії 
країни-учасниці Ігор матимуть одразу 
двох прапороносців — чоловіка та жін-
ку. У такий спосіб Міжнародний олім-
пійський комітет демонструє свою пози-
цію щодо відстоювання принципів ген-
дерної рівності.
 При цьому в українській збірній пра-
ва нести національний прапор удостоїли-
ся найдосвідченіші спортсмени — олім-

пійська чемпіонка з кульової стрільби 
Олена Костевич та чемпіон світу з фех-
тування Богдан Нікішин. Іменита ук-
раїнська майстриня стрільби наголо-
сила, що для неї це п’яті в кар’єрі Ігри 
й вона вже давно мріяла виконати цю 
почесну місію. При цьому капітан ук-
раїнської команди шпажистів подяку-
вав колегам за довіру й повагу до його 
персони, котрій випала роль прапоро-
носця.
 Нагадаємо, що Україну на Іграх у 
Токіо представлятиме незвично мала 
кількість спортсменів — лише 157 осіб. 
Утім, як прогнозує американська аналі-
тична компанія Gracenote, збірна Украї-
ни може розраховувати на 21 нагороду: 
шість золотих, сім срібних та вісім брон-

зових. Без сумніву, своє вагоме слово ма-
ють сказати й наші прапороносці. 
 Напередодні відповідальних стартів 
вітчизняних збірників в Олімпійському 
селищі відвідав президент НОК України 
Сергій Бубка й поділився з ними деяки-
ми «рецептами» чемпіонів: «Перед зма-
ганнями ви не повинні нервувати й ду-
мати про виступ. Відволікайтесь! Читай-
те книги, дивіться корисні фільми. Ду-
майте позитивно».
 Вочевидь навіть найдосвідченiшим 
спортсменам упоратися з емоціями в 
умовах коронавірусної пандемії буде не-
просто. Тож, думається, в медальній бо-
ротьбі найбільше пощастить тим, кому 
найкраще вдасться відмежуватися від 
незвичних зовнішніх обставин. ■
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«Перед змаганнями ви не повинні нервувати й думати про виступ. 

Відволікайтесь! Читайте книги, дивіться корисні фільми. 
Думайте позитивно».

Сергій Бубка
президент НОК України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Чемпіонат України з футбо-
лу в елітному дивізіоні після се-
мирічної перерви знову грати-
меться за класичним форматом 
— з 16 командами. Подія, мож-
на сказати, знакова. Щоправда, 
найближчого уїк-енду свої мат-
чі стартового туру проведуть 
лише 14 колективів. «Минай» 
та «Динамо» свою очну зустріч 
перенесли на 12 серпня. 
 Обом клубам готуватися до 
нового сезону УПЛ випало в не-
простих умовах. Підготовка уж-
городської команди взагалі про-
ходить в авральному порядку, 
адже про свою участь в елітно-
му ЧУ-2021/2022 Василь Кобін 
та Ко дізналися за кілька тиж-
нів до старту турніру.
 «Динамо» у міжсезоння мало 
значно більше часу для робо-
ти, проте зібрати своїх підопіч-
них у повному складі очільник 
«біло-синіх» Мірча Луческу зміг 
не так давно. Після виступу на 
Євро-2020 динамівські збірни-
ки мали трохи відпочити й по-
вернулися до свого клубного та-
бору лише тиждень тому. Відтак 
для «Динамо» та «Минаю» — до 
речі, першої та останньої команд 
попереднього розіграшу УПЛ — 
новий сезон розпочнеться з тиж-
невою затримкою. Поки ж сто-
личні футболісти перебувають в 
Австрії, де мають провести два 
заключні контрольні поєдин-
ки передсезонних зборів — про-
ти німецького «Уніона» та іс-
панського «Вільярреала». А пе-
ред тим підопічні Луческу зігра-
ли спаринг з іншим колоритним 
представником прімери — «Ат-
летiком» iз Більбао (0:1).
 На думку експертів, то був 
один iз найгірших поєдинків 
«біло-синіх» у міжсезоння. І 
це при тому, що у грі проти бас-
ків були задіяні всі динамівсь-

кі збірники, котрі повернулися 
з коротенької відпустки. Але 
вочевидь учасники Євро-2020 
ще далекі від своїх оптималь-
них кондицій, і відтермінова-
ний старт ЧУ, як і перенесен-
ня на більш пізній час зустрічі 

«Динамо» та «Шахтаря» за Су-
перкубок країни, — вимушена 
необхідність.
 Більше днів підготовки до 
офіційного старту сезону мог-
ли б запросити й у «Шахтарі», 
чимало гравців котрого також 

були на Євро-2020. Утім потре-
ба в найкращій формі підійти 
до кваліфікації Ліги чемпіонів, 
яка для «гірників» розпочнеть-
ся 3 серпня гостьовим поєдин-
ком проти бельгійського «Ген-
ка», не передбачає додаткового 

часу на розкачку. «Команда го-
това грати в режимі «два матчі 
на тиждень», але ще не на 100 
відсотків», — зазначив настав-
ник «помаранчево-чорних» Ро-
берто Де Дзербі. Із приходом но-
вого тренера у «гірників» кар-
динальним чином змінився іг-
ровий малюнок — як і за часів 
Луческу, вони знову грають 
в атакувальний футбол. У за-
ключному контрольному поє-
динку міжсезоння підопічні Де 
Дзербі розгромили першоліго-
ву «Оболонь» — 5:0, продемонс-
трувавши таким чином свої нові 
тактичні пріоритети. «Прекрас-
но, що хлопці виконали все так, 
як ми того вимагали. Вважаю, 
що «Шахтар» — сильна коман-
да, здатна забивати будь-яко-
му супернику», — наголосив 
італійський спеціаліст.
 Збільшення кількості учас-
ників національного чемпіона-
ту, без сумніву, вимагатиме від 
головних претендентів на «зо-
лото» і більших зусиль. Удала 
турнірна стратегія — далеко не 
останній за важливістю фактор 
успішних чемпіонських пере-
гонів. 
 Хоча й від хорошого стар-
ту ніхто з амбітних тренерів не 
відмовиться. Очільник «Зорі» 
Віктор Скрипник iз нетерпін-
ням чекає початку чемпіона-
ту. Каже, що до перших офіцій-
них матчів сезону його підо-
пічні підходять у хорошому та 
серйозному настрої, та обіцяє 
здивувати шанувальників 
футболу. «Свої позиції не зда-
мо, будемо боротися й далі», 
— зазначив наставник бронзо-
вого призера попередньої пер-
шості.
 Загалом після тривалої пере-
рви на футбольну Україну зно-
ву чекає класичний марафон, і 
від того цікавішим обіцяє бути 
й сам чемпіонат. ■

ФУТБОЛ

Серйозні наміри
Перша й остання команди попереднього чемпіонату країни 
з тижневою затримкою розпочнуть новий сезон

■

Динамівці довше за інших учасників ЧУ гратимуть контрольні поєдинки міжсезоння.
Фото з сайту uaf.ua.

❙
❙

Українські спортсмени матимуть достатньо нагод, 
аби піднятися на олімпійський п’єдестал у Токіо. 
Фото з сайту noc-ukr.org.

❙
❙
❙

ОЛІМПІЗМ

Ветеранська 
робота
У Токіо вперше в історії олімпійського руху 
кожна країна-учасниця Ігор матиме одразу двох 
прапороносців

■
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 +24...+29

Північ +13...+18
 +23...+28
 +13...+18
 +23...+28

Схід +12...+17
 +23...+28
 +12...+17
 +25...+30

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +13...+18
 +24...+29
 +14...+19
 +26...+31

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Оголошення: «Зникла теща. Піш-
ла по пиво й не повернулася. Того, хто 
її найде, прошу повернути пиво».

* * *
 Лікар після огляду:
 — Я бачу, що вас мучить серйозна 
і давня хвороба, яка отруює вам життя.
 Хворий пошепки:
 — Лiкарю, заради Бога тихіше, 
вона ж сидить у сусідній кімнаті.

* * *
 Велосипедист на пішоходному 
переходi врізається в чоловiка. Оби-
два падають.
 Велосипедист:
 — Тобі реально пощастило.
 — Та ти мене трохи калікою не 
зробив!
 — Саме пощастило — у мене 

недавно права відібрали, а до цього 
я КамАЗ водив.

* * *
 Уночi пролунав телефонний 
дзвiнок на телебаченнi.
 — Алло, приберiть, будь ласка, 
титри.
 — А чим вони вам заважають?
 — Жiнка повернулася з корпо-
ративу i думає, що це караоке.

* * *
 Прокололося колесо. Мужик вий-
шов iз машини i почав вiдкручувати. 
Перехожий запитує:
 — Ти що робиш?
 — Колесо знімаю.
 Той швидко озирнувся, дiстав 
ломик і вдарив по лобовому склу:
 — А я, мабуть, магнітофон візьму.

По горизонталі:
 1. Весняна квітка. 4. Многогран-
ник, який розкладає біле світло на 
кольори веселки. 8. Хвороботворна 
бактерія. 10. Сибірська річка, «донь-
ка» Байкалу. 11. Болгарське курорт-
не місто. 12. Самоцвіт. 14. Острів в 
Індонезії, відомий курортами. 15. Лі-
кар для тварин. 17. Порода службо-
вих собак-рятівників, привчених шу-
кати і витягувати людей, що потрапи-
ли під лавини. 20. Військовий підроз-
діл. 21. Польський політик, голова 
партії «Громадянська платформа». 
22. Французький письменник, автор 
роману-епопеї «У пошуках утраче-
ного часу». 24. Найшвидша на зем-
лі тварина. 25. Дзвіночок, який віша-
ють овечкам на шию. 26. Віртуозна 
музична п’єса для фортепіано або ор-
гана, в швидкому, чітко ритмованому 
русі. 27. Промовець. 
По вертикалі:
 1. Ароматична смола для об-
курювання, ладан. 2. Територія або 
частина однієї держави, оточена з 
усіх сторін територією іншої держа-
ви. 3. Історичний район Києва. 5. Лі-
тера давньогерманського алфавіту. 
6. Фільм Єжи Гофмана за одноймен-
ним романом Тадеуша Доленги-Мос-
товича. 7. «Земляний горіх». 9. Во-

лосся на щоці, що з’єднується з бо-
родою чи вусами. 10. Антагоніст Бога, 
який має прийти перед кінцем світу. 
13. Річка на Кавказі. 14. Солодка кар-
топля. 16. Гімнастична фігура, яку ви-
конав Жан-Клод Ван Дамм між дво-
ма автомобілями. 17. Соліст Паризь-
кої опери, що пішов добровольцем на 
війну і загинув. 18. «І в дорогу дале-
ку ти мене на зорі проводжала, і ... ви-
шиваний на щастя дала» (Андрій Ма-
лишко). 19. В Англії та США — титул 
суддів і місцевих службових осіб. 22. 
Річка у Карпатах. 23. Поетичний при-
йом, узагальнена назва епітетів, ме-
тафор, порівнянь. ■

Кросворд №69
від 16 липня

з 26 липня до 1 серпня

 Овен (21.03—20.04). Тиждень буде спов-
нений сюрпризiв. Щоб налагодити сiмейнi сто-
сунки, радимо поїхати з чоловiком на спiльний 
вiдпочинок.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). У цей час ви 
можете опинитися перед вибором — сім’я чи 
кар’єра. Вiд вашого вибору залежить подаль-
ше сiмейне життя.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29. 

 Близнюки (22.05—21.06). У вас буде 
достатньо енергії для реалізації планів. Але 
підвищена нервозність може стати причиною 
швидкої перевтоми, тож бiльше вiдпочивай-
те.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Рак (22.06—23.07). Дотримуйтеся здо-
рового способу життя, будьте стримані в їжі, 
намагайтеся висиплятися. Займiться спортив-
ними справами.

 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Лев (24.07—23.08). Попереду багато 

приємних сюрпризів, на вас чекає кар’єрне 
зростання. Потрiбно бути до цього готовим і 
весь час зберігати гарну фізичну форму.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Діва (24.08—23.09). Ніхто не застрахо-
ваний від несподіваних розчарувань, але в ці-
лому вам немає на що скаржитися, особливо 
якщо ви сприйматимете кохання як гру.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Терези (24.09—23.10). Негаразди в осо-
бистому житті можуть настати через ревнощі 
до людини, яка не хоче бути залежною від вас. 
Будьте стриманими у своїх дiях.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Скорпіон (24.10—22.11). Якщо ви са-
мотні, то у вас є всi шанси зустрiти другу по-
ловинку. Економте грошi, оскiльки основнi ви-
трати попереду.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Будьте уважні й 
обережні. Визначте для себе, що для вас важ-
ливіше — кохання чи грошi, і не дозволяйте 
собою маніпулювати.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви з посміш-
кою сприйматимете неминучі зобов’язання, 
розглядаючи це як підвищення по кар’єрних 
сходах. Зірки на вашому боці.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Водолій (21.01—19.02). Ви буде-
те сповнені ентузіазму й бажання працю-
вати, але не дозволяйте собою команду-
вати. Сприятливий перiод для підвищення 
кваліфікації.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Риби (20.02—20.03). Підіть на про-
фесійні курси, візьміть участь у семінарах. На-
стануть позитивні зміни в кар’єрі. Ви можете 
сміливо здійснювати будь-які проєкти.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

Дара ГАВАРРА

 Італійська група Mаneskin, яка 
цьогоріч стала переможцем євро-
пейського конкурсу популярної піс-
ні, планує записати спільну компо-
зицію з гуртом Go_A, учасником 
конкурсу від України. Про це пові-
домляє Eurovoix. Музиканти віт-
чизняного колективу розповіли, 
що пісня, над якою вони працюва-
ли після Євробачення, вже готова, 
тож залишилося дочекатися, поки 
звукозаписуючі компанії узгодять 
деталі спільної роботи. 
 Нагадаємо, італійський гурт-
переможець був захоплений і ви-
конавською майстерністю солістки 
Go_A Катерини Павленко, і самою 
піснею в її виконанні, адже цей твір, 
що поєднав у собі ритми електрон-
ної музики з язичницькими, фол-
ковими мотивами, рвав усі канони 
західного уявлення про сучасну піс-
ню. І хоча наша команда не вигра-
ла цей конкурс, проте наробила чи-
мало «шуму», адже, попри 97 балів 

від професійного журі Євроба-
чення, 267 балів їм дали гля-
дачі, які високо оцінили і ви-
конання, і сам твір. Що й ка-
зати, якщо пісня «Шум» по-
трапила на перші сходинки 
всіх музичних чартів. SHUM 
обійшов за популярністю на-
віть переможців конкурсу 
— Mаneskin з їхньою ком-
позицією Zitti e buoni, а 
потім ще багато тижнів три-
мався на перших місцях у то-
пах Італії (батьківщині перемож-
ців), Франції, в першій п’ятірці Іс-
панії, Німеччини, Литви, Латвії, 
Нідерландів, Швейцарії і, звіс-
но ж, України.
 Залишається сподівати-
ся, що новий твір, записаний 
спільно з італійцями, стане 
черговим хітом і понесе сла-
ву українського музичного 
мистецтва світовими про-
сторами. Адже найкраща 
дипломатія — це культур-
на експансія. ■

Катерина Павленко.❙

ХІТ-ПАРАД

Дамо «Шуму»!
Переможці Євробачення запишуть спільну пісню 
з гуртом Go_A

■

24—25 липня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. Пiсля-
завтра вночi +15...+17, удень +25...+27.

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

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +15...+17, удень +30...+32. Моршин: уночi 
+17...+19, удень +32...+33.

22 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 24-29 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Козаків у Москві без перекладача не розуміли
Уся документація за часів Івана Мазепи велася староукраїнською, свідчить відома російська дослідниця 
Гетьманщини Тетяна Таїрова-Яковлева
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