«Мирна» війна

«Щоб усі країни «Панаєхалі»
світу звернули
увагу на Білорусь»
Джо Байден зустрівся з
лідеркою білоруської опозиції
Світланою Тихановською

Виступ гуртів з Росії
на майданчиках
«Файного
міста» викликав
гостру реакцію
серед місцевих
націоналістів
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» стор. 3
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Рік тому набув чинності
повний і всеосяжний режим
припинення вогню,
але росіяни нічого
припиняти не збиралися
» стор. 2

П’ятниця, 30 липня 2021 року

№77(5809)

ПАЙ-хлопчики
Власників земельних паїв у нашій країні майже 7 мільйонів
» стор.

❙ Віднині землі сільськогосподарського призначення можна купувати та продавати — і ця новина стосується кожного українця.
❙ Фото з сайту greenbiz.com.
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,862 грн
1 € = 31,702 грн
1 рос. руб. = 0,365 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Про третє місце
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Життя здебільше не поезія, а проза.
Звідколи ця традиція пішла?
Ось вже четверта олімпійська «бронза»
В скарбничку нашу в Токіо лягла.
Тримали ми від себе це в секреті,
Та в підсвідомість нашу змій цей вліз:
Чому ми по життю постійно треті?
Або четверті, п’яті й далі вниз?
Ще серце в грудях буде битись молотом,
Й горлатимем ми горлом і грудьми.
Ще будем з вами тішитися «золотом».
Хоча б у чомусь перші будем ми!
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ІнФорУМ

«Річка від берега до берега була повністю вкрита півметровим шаром сміття,
а води навіть не було видно. Подекуди на сміттєвих горах уже почали рости
кущі. На місці стояв характерний звук потріскування пластику».

Артем Приходько
організатор акції з порятунку річки Уди

■ ІНФЛЯЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Їм би тільки ніч
простояти та день
протриматися

«Мирна» війна
Рік тому набув чинності повний і всеосяжний режим
припинення вогню, але росіяни нічого припиняти
не збиралися

Влада вкотре збирається включити
друкарський верстат для гривні
Наталя НАПАДОВСЬКА
Доларовий потік в Україну
посилюється. Склалися сприятливі для нашої економіки світові ціни на експортну продукцію
(руда, чорні метали, агропродукція), зросли перекази заробітчан,
справдилися прогнози на очікуваний рекордний урожай. Гривня швидко укріплюється. Нацбанк не захотів утримувати курс
долара вище знакової позначки 27
грн/$ . Станом на 29 липня НБУ
вкотре укріпив офіційний курс
гривні до долара на 5 копійок і
встановив його на рівнні 26,86
гривні. Офіційний курс гривні до
євро встановився на рівні 31,70
грн (на 28 липня — 31,78 гривні).
Традиційно впливові експортери
підраховують прибутки.
Навіть фактична відмова МВФ
надати черговий транш у $700 млн
(у вересні ми отримаємо в кращому випадку візит делегації МВФ,
аніж гроші) перестала турбувати
гравців валютного ринку. Україна змогла залучити $500 млн через випуск євробондів, хоч план
із зовнішніх запозичень не виконано на 63%: до загального фонду державного бюджету отримано
на 78,7 млрд грн менше, ніж передбачалося — всього 260 млрд грн.
Усе реалістичнiшим виглядає отримання нашою країною «подарунка» в розмірі $2 млрд 700 млн
від Міжнародного валютного фонду впродовж двох місяців. Виглядає так, що Україна не матиме
серйозних проблем iз рекордною
(5,7 млрд доларів) виплатою валютних боргів у вересні. Урядовці галасливо пишаються: в країні
значно перевиконано план збору доходів бюджету — за перше
півріччя надійшло на 23,7 млрд
грн більше, ніж очікували.
Отже, проскочимо? Напевно.
Але якою ціною? Фактично невиконанням державного бюджету в плані запланованих витрат та
важкими соціальними наслідками. Попри суттєві надходження,
залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок
липня поточного року були найнижчими з березня 2019-го. Коментуючи виконання держбюджету за
перше півріччя, голова Рахункової палати Валерій Пацкан зауважив, що видатки загального фонду державного бюджету менші від
плану на величезну суму — 44,3
млрд грн (7,3%). Що це означає?
Як пов’язати сухі цифри з повсякденністю? План видатків МОЗ не
виконано на 10% (на 8,4 млрд грн),
тож маємо новину, що лікарі Харкiвської області перекрили доро-

гу міжнародного значення, вимагаючи виплатити заборгованість
із зарплатні. З цієї суми «не встигли» витратити 3,4 млрд грн — на
реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування
населення. Моя колежанка наразі
вже другий місяць не може, попри
гіпс на нозі, отримати лікарняний,
а має офіційну відповідь «у країні
бракує бланків лікарняних». 1,4
млрд грн не встигли витратити
на проведення вакцинації, хоч у
країні вакциновано лише 7,9%
громадян однією та 4,4% — двома
дозами вакцини. Міністерство оборони не виконало план видатків
на 4,3 млрд грн (7,9%), з них 1,9
млрд грн — на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової
служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни, тож маємо новину, що
уряд «не встиг» закупити нові літні комплекти взуття та одягу для
військових, «та що там, походять у
старих». Мінсоцполітики не виконало план на 3,3 млрд грн (1,9%),
із яких 1,6 млрд грн — на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та
оплату послуг окремим категоріям
населення. На тлі цих цифр невиконання держбюджету Мінагрополітики на 1,1 млрд грн (51%), із
яких майже 816 млн грн — на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників — виглядає невеликим
непорозумінням. Навіть улюблена іграшка президента — «Велике
будівництво» — без фінансової підтримки: Державна казначейська
служба повністю припинила будьякі оплати за проєктами «ВБ» як iз
коштів держбюджету, так і за рахунок уже залучених кредитних
грошей міжнародних партнерів.
Тим часом новий міністр економіки Олексій Любченко оприлюднив своє бачення розвитку
країни в найближчі часи: більша
частина пропозицій не стосується повноважень міністра економіки та повторює відому популістичну мрію — надрукуємо
грошей, збільшимо бюджетні видатки та дефіцит. «Рецепти» посилення економіки пана Любченка просто лякають: зокрема, профінансувати великий бюджетний дефіцит через друк грошей,
але примудритися не спровокувати таким чином високу інфляцію. Ситуація один в один iз тією,
яку ми мали за часів Януковича,
чи не так? Тож скажіть там пану
міністру, якщо він не читає звіти
Держстату, що інфляція в країні
вже сягнула майже 10% — куди
вже далі? ■

❙ Мир задекларовано лише на папері.
❙ Фото з сайту umn.ua.
Тарас ЗДОРОВИЛО
На передовій 28 липня
зафіксовано 13 порушень
режиму припинення вогню.
Російські окупанти обстрілювали українські позиції
неподалік населених пунктів Зайцеве, Водяне, Піски,
Новотошківське, Широкине, Південне, Кам’янка, Авдіївка. Гатили загарбники
по українських захисниках
із мінометів 82-го та 120-го
калібрів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований
проліт ворожого безпілотного літального апарата
типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. А
в районі населеного пункту
Південне ворог здійснював
дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
На обстріли російськоокупаційних військ наші
захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових
втрат внаслідок ворожого
вогню серед українських захисників немає.
Про факти порушень з
боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила
представників Місії ОБСЄ,
застосувавши встановлений
координаційний механізм.
Станом на 7-му годину

ранку 29 липня з боку російсько-окупаційних військ
порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові
контролюють ситуацію в
районі проведення операції
Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення
вогню.
Нагадаємо, що 27 липня 2020 року на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Хоча бойовики
порушили його в перші ж
пів години, тривалий час
перемир’я було досить обнадійливим — кількість обстрілів скоротилася у кілька разів, а втрат серед військових поменшало. За рік
«перемир’я» окупантами
було здійснено 2 тисячі 186
обстрілів, унаслідок яких
53 українськi захисники загинули, а 147 — зазнали поранень.
За перші чотири дні дії
режиму припинення вогню
було 11 обстрілів і загинув
один військовий. У серпні
перемир’я було порушено 55
разів, один військовий загинув і троє були поранені.
У вересні в зоні ООС зафіксували 62 обстріли (3 військових загинули, 10 були поранені), в жовтні — 106 обстрілів (2 загиблих, 4 поранених), в листопаді — 108
обстрілів (один загиблий, 4
поранених), в грудні — 176
обстрілів (9 поранених).
У січні 2021-го на Дон-

басі загинули два українськi військовослужбовці, 10
зазнали поранень. За перший місяць року було зафіксовано 175 обстрілів. У лютому в зоні ООС ситуація загострилася. Глава української делегації у ТКГ Леонід
Кравчук, віцепрем’єр Олексій Резніков і очільник МВС
Арсен Аваков заявили тоді
про зрив перемир’я. За місяць зафіксували 181 обстріл. Загинули 11 військових, 15 були поранені — це
сталося і внаслідок підривів
на вибухових пристроях, і
через роботу ворожих снайперів. У березні в зоні ООС
зафіксували 250 обстрілів,
за цей час 9 бійців ВСУ загинули, ще 17 зазнали поранень.
Тристороння контактна група намагалася домовитися про запровадження
нового режиму припинення
вогню 1 квітня, але російська сторона не підтримала
цю пропозицію. Загалом за
квітень було 323 обстріли:
загинули 12 військових, 9
були поранені.
У травні на Донбасі зафіксували 286 обстрілів,
загинули четверо українських бійців, 12 отримали поранення. У червні
«перемир’я» порушували
20 разів, загинули 2 військових, 8 зазнали поранень.
Із 1 до 26 липня в зоні
ООС — 248 обстрілів, 5 військових загинули, 36 були
поранені. ■
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1,2 млрд

пасажирів

36 млн

осіб

600

заяв

500

доларів

56%

митників

перевезли транспроживатимуть в Укнадійшло від іноземстановить середня зарплауспішно пройшли
портні підприємства України за перше півріччя раїні до 2030 року, спрогнозувала директор Інсти- ців про вступ до університету Шев- та в Україні, повідомили в Держслужбі ста- тестування на знання митного та анцього року, похвалилися в Міністерстві інфра- туту демографії та соціальних досліджень ім. Пту- ченка, заявив ректор вишу Володи- тистики.
тикорупційного законодавства, консструктури.
хи НАН України Елла Лібанова.
мир Бугров.
татували в Держмитслужбі.
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

■ АНОМАЛІЇ

«Панаєхалі»

Їж ананаси...
В Україні відбуваються
незворотні зміни клімату,
ми помітно наближаємося
до субтропіків

Виступ гуртів iз Росії на майданчиках
«Файного міста» викликав
гостру реакцію серед
місцевих націоналістів

Ірина КИРПА
Світлана МИЧКО
Тернопіль
У Тернополі третій день
(усього їх буде п’ять) триває надзвичайно популярний, передусім серед молоді, музичний фестиваль «Файне місто», на
який з’їхалися тисячі поціновувачів iз різних регіонів. У програмі — сім
сцен і понад сотня виконавців з України та з-за
кордону. Серед анонсованих гуртів, зокрема, такі
широко відомі вітчизняні, як The HARDKISS,
фіналісти
Євробачення
Go-A Band, «Друга ріка»,
ТНМК, «Жадан і Собаки»,
«Один в каное», Motanka,
Vivienne Mort, зарубіжні Belphegor (Австрія), Me
And That Man (Польща) та
багато інших, вже від одних назв яких мліють серця фанатів.
Виступають на фестивалі й кілька гуртів iз Росії
— Louna, Anacondaz, «Порнофільми» та Wildways,
заявлення яких iще задовго до початку фесту викликало гостру реакцію місцевих націоналістів. Так,
20 липня представники
«Правого сектору» провели під будівлею міськради
акцію протесту під гаслом
«Російське вбиває», вимагаючи від голови та депутатів посприяти забороні
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Кожної суботи, починаючи з середини травня, волонтери Харківщини збираються біля річки Уди, аби звільнити її
від сміттєвих заторів. За
цей час вони підняли на
берег понад 70 тонн пластику та скла й відправили їх на переробку. «Коли
я вперше сюди прийшов,
то був просто шокований,
— каже організатор акції
Артем Приходько. — Річка від берега до берега була
повністю вкрита півметровим шаром сміття, а води
навіть не було видно. Подекуди на сміттєвих горах
уже почали рости кущі. На
місці стояв характерний
звук потріскування пластику».
Одні з перших відвідин
місця екологічного лиха
активіст зняв на відео, яке
не залишило байдужим
харків’ян i жителів навколишніх сіл. Склалося вра-

в’їзду російських музикантів до Тернополя.
Відтак Тернопільська міська рада направила
лист організаторам фестивалю щодо неможливості участі гуртів iз Росії
та звернулася до Служби
безпеки України та Національної поліції України в
Тернопільській області з
проханням провести належну перевірку щодо легітимності їх в’їзду та перебування на території нашої держави. Здійснивши таку перевірку, СБУ
винесла вердикт, що підстав для заборони виступу згаданим гуртам у Тернополі немає. «Перевірка
щодо законності перебування на території України та перетину кордону
російськими громадянами, які беруть участь у
фестивалі «Файне місто»,
завершилася 27 липня.
Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам немає», —
сказав, зокрема, в коментарі «Українській правді»
речник СБУ Артем Дехтяренко. При цьому треба зазначити, що Louna, «Порнофільми», Wildways та
Anacondaz виступали у
2017 році в окупованому
Криму, однак пов’язаний
iз цим трирічний строк заборони на в’їзд в Україну для них уже закінчив-

ся. У свою чергу, один зi
співорганізаторів «Файного міста» Максим Черкашин, коментуючи ситуацію «Суспільному», заявив наступне: «Інформацію по кожному з гуртів
та їх учасників ми завчасно направляємо у Службу
безпеки України для ретельної перевірки. Водночас самі відслідковуємо
висловлювання та позицію цих гуртів. У попередні роки деякі з зазначених гуртів уже виступали
на фестивалі, жодних претензій тоді до них не було,
як не було претензій до нещодавнього виступу в Тернополі Андрія Макаревича та його гурту». Він також зазначив, що всі чотири заявленi музичнi гурти
підтримують Україну, відкрито критикують російську владу, анексію Криму та війну.
Висловив свою позицію на особистій сторінці
у фейсбуці й керівник обласної організації «Правого сектору» Тернопільщини Назар Сарабун. «У результаті нашого звернення

■ ДОБРА СПРАВА

Пластикова Уда
Люди продовжують рятувати
річку, русло якої вщерть
забите сміттям
ження, що Артем стоїть по
пояс не у воді, а на стихійному сміттєзвалищі, оскільки через щільність затору пляшки фактично не
колихалися на поверхні
ріки.
Кинутий у соціальних
мережах клич не минув
даремно. Вже на перший
суботник приїхало близько 100 людей, після чого
акція стала постійною. Як
з’ясувалося пізніше, до
русла Уди скидають відходи кілька місцевих підприємств. Серед виловленого
сміття траплялися навіть
медичні матеріали й одно-

разові шприци, що потребують спеціальної утилізації. Загалом сміттєві завали тут утворили чотири
величезнi острови, повністю заблокувавши річкову
течію. Увесь цей бруд, мабуть, почав гнити, оскільки звідусіль доносився
специфічний запах. Риба
в Удi не водиться вже давно.
Аби витягнути відходи
на берег, волонтери заходять у брудну воду. Цікаво, що цієї роботи не цураються дівчата, яких тут 70
відсотків. За словами Артема, найтяжче було лікві-

ми отримали багато різноманітних фідбеків, як позитивних, так і негативних. Особливо важливо зауважити, що на нашу заяву зреагували керівники
СБУ, Головного управління Національної поліції,
прокуратури. Всі вони
висловили свою власну позицію та виступили проти
приїзду носіїв російської
культури.
Згідно з результатами
засідання профільної комісії, було надано інформацію про можливі провокації чи теракти з боку
прихильників країни-агресора. Нещодавно ми
отримали додаткову інформацію про можливі
провокації, які можуть
дискредитувати нашу організацію та дестабілізувати ситуацію в країні. Ми
заявляємо, що наша позиція стосовно факту приїзду
гуртів iз Росії в час війни є
незмінною. Вважаємо, що
організатори фестивалю
даним фактом створюють
умови для провокативних
дій i працюють на руку агресору», — написав він. ■
довувати третій затор. На
його розчистку витратили
шість суботників поспіль,
піднявши на берег 45 тонн
сміття. Недавно зусилля
волонтерів оцінили і в обласному Департаменті охорони довкілля, приславши
сюди спеціальну техніку.
Активісти вдячні і групі
водолазів із ДСНС, які розчистили дно від масивних
дерев’яних колод.
В останню суботу липня рятівники Уди планують ліквідувати останній
50-метровий острів сміття,
після чого на виході річки
з Харкова встановлять спеціальні уловлювачі пластику. Це, на їхню думку,
завадить механічному забрудненню водоймища.
Ще кілька суботників молоді люди влаштують для
того, аби прибрати з берега
аварійні дерева. Зрештою,
тут з’явиться комфортна
зона відпочинку, яку передадуть у розпорядження місцевiй територіальнiй громадi. ■

Кліматологи впевнені, що незабаром наша
країна наблизиться до погодних умов життя у
субтропіках: погода у Києві нічим не відрізнятиметься від кліматичних умов у столиці Австралії Канберрі, для півдня ж України звичними стануть торнадо, а також літня спека
впереміш з ураганними грозами.
У субтропіки «переїдуть» й інші українські міста: погода в Харкові буде такою
ж, як у Бухаресті, а в Дніпрі вже сьогодні
така ж сама спека, як у Тбілісі.
— Через 30 років клімат великих міст
відповідатиме такому, який зараз спостерігається приблизно на 1 тис. км на південь
від їх місця розташування, — зробили висновок дослідники Швейцарської вищої технічної школи Цюріха. — Погодні аномалії
в Україні фіксують iз початку 2000-х, і з
кожним десятиліттям вони все більше поглиблюються.
Так, першим відчутним «дзвіночком»
став березень 2013 року, коли в Києві випала рекордна кількість снігу, паралізувавши
рух на вулицях усього міста.
У 2019-му вперше за 139 років спостережень груднева температура повітря у столиці перевищила 15 градусів за Цельсієм.
Червень того ж року виявився найспекотнішим за всю історію спостережень у всіх
містах України: денну температуру повітря
плюс 30 градусів у тіні синоптики фіксували цілих два тижні поспіль у багатьох регіонах країни. Небувала літня посуха тримала
в полоні Херсонську, Миколаївську, Одеську області, а також окупований Крим аж
до кінця вересня. На території нашої країни вона пошкодила приблизно 50% посівів
озимих на полях, а ось фермери півострова
втратили понад 70 відсотків від усього врожаю.
У період iз 2019 по 2020 рік метеорологічна зима майже оминула Україну, зате
весна позначилася аномальними заморозками до кінця травня. Влітку минулого
року по Одеській області пронеслася піщана буря. Потужний вітер повалив близько
сотні дерев i завдав шкоди електричним мережам.
А ось уже в липні цього літа південне місто затопили тропічні зливи, що викликали
колапс на дорогах та спровокували значне
підтоплення будинків. Весна нинішнього
року стала незвично холодною як для України, так і для Європи. Наприкінці травня
по Херсонській області пронісся ураган, а в
останній день весни у Карпатах випав сніг.
Від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та
Чернігівщини простягнулася пилова хмара.
Майже тиждень українці буквально відчували, що дихають піском. На думку завідувачки відділом прикладної метеорології та
кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, липень та
перша половина серпня виявляться надзвичайно спекотними.
А найспекотнішим днем у 2021 році
обіцяє стати п`ятниця, 6 серпня, коли на
півдні України вдень температура повітря,
за прогнозами синоптиків, підніметься до
екстремально високих 40 градусів вище
нуля.
Незважаючи на нестерпну спеку, в усіх
українських містах зберігається велика
ймовірність сильних злив, граду, шквалів
та гроз аж до початку осіннього сезону. ■
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ексчиновники
збільшилася
кількість
російської окупаційної влапосів Київ у списку міст
Чорнобильського заповідз’їхали з державних
офіційних шлюбів за перші
ди ловить радіо на Херсонщині, згідно з моні- із найбруднішим повітрям у світі, за дани- ника відзначено випуском п’ятигривневої моне- дач у Кончi-Заспі, визнав дирек- пів року порівняно з аналогічним періодом минуломи сайту Iqair.
ти з конем Пржевальського, розповіли в НБУ. тор будинку відпочинку «Конча- го року, зазначили в пресслужбі Міністерства юсторингом Кримської правозахисної групи.
Заспа» Олександр Гурин.
тиції України.
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ПОЛІТИКА
■ ПЕРСОНАЛІЇ

Ярина КОРЧИНСЬКА

Завершення Арсеном Аваковим своєї кар’єри керiвника МВС не те
щоб було неочікуваним, але водночас і несподіваним. Принаймні
влітку.
Зауважимо, що Арсен Борисович так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. Однак колишній міністр завжди був
багатогранною особою, і його відставка не означає, що він виходить iз великої політичної гри.
Це також означає, що він iще зберігатиме вплив на роботу рідного
йому міністерства. Принаймні певний час.
«УМ» уже писала, що понад сім років на чолі міністерства внутрішніх справ України, — хоча змінювались уряди й президенти,
— Арсен Аваков, однак, незмінно продовжував керувати внутрішньополітичним відомством.
І що надалі очікувати вiд впливового персонажа української політики, кордони можливостей котрого подекуди ширші, ніж у президента Зеленського?
З перших днів відставки Авакова йому пророкують крісло
віцепрем’єра в уряді. Однак збої бувають скрізь і в усьому. Зважаючи на «високі» взаємини Арсена Авакова та Михеїла Саакашвілі,
що означає і вплив тих, хто змусив президента знайти місце для
харизматичного грузина, можливі варіанти підніжок у подальшій
ході Арсена Борисовича у лабіринтах великої політики.

Поборотись за Харків?

Кого у Харкові захоче ОП?

Харків у посткернесівській
версії заслуговує реальної політичної конкуренції.
Колишній міністр внутрішніх справ хоч і народився
в Баку, втім iз дитинства мешкав у Харкові і вважає себе патріотом цього міста. З 2005-го
до 2010 року Аваков очолював
Харківську ОДА. Та на малій
батьківщині 57-річний Аваков
не проживає постійно вже десять років: у 2011-му він подався до Італії. А з 2012-го перебував на державній службі в столиці — спочатку як депутат, а
згодом як міністр. Щоправда,
згідно з декларацією політика,
у Києві за цей час він навіть не
придбав нерухомість: міністр
декларує проживання в номері
готелю «Київ» площею 78 квадратних метрів.
На Харківщині ж Арсен Аваков разом iз дружиною Інною
безпосередньо володіють трьома квартирами загальною площею близько 800 квадратних
метрів, а ще — земельною ділянкою у Чугуївському районі.
Чимало інвестує у харківську
нерухомість і заснована Аваковим iще 1990 року бізнес-група
«Інвестор».
Після смерті Геннадія Кернеса, якого вважали найзапеклішим ворогом Авакова, Харків має обрати нового голову восени цього року — 31 жовтня.
В 2011 році, змагаючись iз Кернесом за мерське крісло, Аваков програв лише з мінімальним відривом — менше одного
відсотка, які він списував на порушення під час підрахунку.
Тоді за ним стояла міська організація «Батьківщини» Юлії
Тимошенко. Нині Аваков не
має формальної партійної підтримки — остання заснована
ним партія «Народний фронт»
після парламентських виборів
2019 року існує радше тільки
на папері. Але Авакову не звикати змінювати партійні прапори: 2010 року, після поразки президентських виборiв, він
перейшов iз «Нашої України»
до «Батьківщини», а 2014-го —
покинув партію разом з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком, створивши
«Народний фронт».
Нині схоже на те, що за ексміністра готові знову поручитись «слуги народу».
«Я для Харкова кращого
варіанта (мера), ніж Арсен Борисович, не бачу... Це свідчило би, що там українська патріотична влада. Господарські
якості в Арсена Борисовича теж
є», — заявив днями журналістам заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» у
Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Хоча Банкова може поставити й на інших гравців. Наприклад, найбільшу публічну
активність перед стартом кампанії виявляють секретар Харківської міської ради Ігор Терехов та ексголова Харківської ОДА, народний депутат IV
і VIII скликань Михайло Добкін. Завдяки непристойно тривалій паузі між смертю Кернеса
та призначенням позачергових
виборів Ігор Терехов отримав
час для нарощування електоральної ваги, натомість Михайло Добкін усе ще не вирішив проблеми з дефіцитом ресурсів і підтримки еліт. І хоч у місті майже
ніхто не сумнівається в незмінності «пари» Терехов—Добкін,
висування інших впливових лідерів (зокрема народної депутатки Юлії Світличної) ще може додати виборам динаміки.
Однак за два місяці до
офіційного початку виборів у
Харкові домінує відчуття неминучості консенсусу політичних та економічних еліт навколо чинного секретаря міської ради Ігоря Терехова. Чи
очікування збудуться, покаже
час, але політичні й економічні
гравці справді не демонструють

Що за «чорт»?
Аваков: Київ — Харків — транзит

❙ Арсен Аваков: Ну що, зіграємо?
❙ Фото з сайту voxukraine.org.
У 2011 році журнал «Фокус»
оцінював статки Авакова у 283
мільйони доларів США. Тоді ж
політик потрапив у немилість
режиму Віктора Януковича та
харківської влади і змушений
був продати частину бізнесу,
зокрема й газовидобувний. Та
2014-го «Інвестор» через суди
почав повернення активів.
Сам Арсен Аваков стверджує, що давно не керує бізнесом — ще 2005 року, очоливши
Харківську ОДА, він пішов iз

Аваков пішов сам. І зробив це тому, що так вирішив
особисто, маючи певні причини на такий крок.
готовності до сміливої боротьби
без гарантій успіху.
Проте виникає питання:
а чи відповідає мерська посада амбіціям Арсена Авакова —
політика, якого називали «не
першим, але й не другим» в
країні?
Лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає підвищення
ексглави МВС до віцепрем’єра.
«Є пропозиція восени, коли
почнеться новий політичний
сезон, побачити його в якійсь
іпостасі в команді», — припускає Арахамія. За його словами,
це за домовленістю сторін вирішуватиметься вже у вересні.

Скелети у шафі
Не варто забувати й про бізнесову складову життя Арсена Борисовича. Створена ним iще 1990
року акціонерна компанія «Інвестор» за свою 30-річну історію
вкладала гроші у виробництво
чаю і в горілчаний бізнес, у супермаркети і теплоелектростанцію. Мала власний банк, до якого за часів «губернаторства» Арсен Аваков перевів рахунки держкомпанії «Турбоатом». А ще
компанiя входила до закритого клубу приватних видобувачів
українського природного газу.

посади президента «Інвестора»
і відтоді передав власні активи в управління то приватним
фондам, то дружині, а в останні роки — сину Олександру.
А взагалі доля Авакова тісно пов’язана з Італією. У 20112012 роках він знайшов в Італії
тимчасовий прихисток: в Україні його оголосили в розшук
за звинуваченими у незаконному відчуженні державних земель під час керівництва Харківщиною, італійський суд відмовився екстрадувати майбутнього міністра, і він повернувся
в Україну лише навесні 2012го, отримавши депутатську недоторканність. Згодом Аваков
тривалий час підтримував з
Італією особливу дипломатію:
зустрічався з послом, відправляв лікарів зі шпиталів МВС
на боротьбу з коронавірусом до
Ломбардії, вів власну кампанію
за звільнення нацгвардійця Віталія Марківа від кримінального переслідування у Болоньї.

Картини, діаманти
та авторство книг
А ще родина Авакових чимало вклала в коштовності та
предмети мистецтва. Їхня грошова оцінка в декларації не наводиться, проте перелік вра-

жає: Авакови володіють близько сотнею картин, малюнків
та ескізів українських і закордонних художників, колекціями ікон XVII-XX століть, старовинних монет, ювелірних
виробів iз діамантами, марок,
вінілових платівок та навіть
витриманого вина.
«Об’єкти власності лишились незмінними — хіба що
книг трохи додалось, а кількість пляшок вина стала меншою», — коментував він у соцмережах свою декларацію за
2020 рік.
Але книги Арсен Аваков не
лише колекціонує. За останні
роки міністр випустив дві збірки власних фейсбук-дописів під
назвою «Ленін з нами» та «Зелений зошит». У 2000-х політик видав схожі антології публіцистики, стратегію розвитку
Харківщини та спільну з бізнеспартнерами економічну працю
про вексельні операції.
У своїй декларації політик
згадав і про видану торік власну книгу спогадів «2014. Миттєвості харківської весни», авторські права на яку оцінює в 60
тисяч гривень. На початку року
Арсен Аваков з помпою презентував цю книгу в Харкові. А ще
він намагається переконати українське суспільство в існуванні особливої «української слобожанської мови», за що отримав
порцiю критики від української
інтелігенції.

Пішов, бо так вирішив сам
Призначення наступником
в МВ нардепа Дениса Монастирського, який крутився в орбіті Арсена Борисовича багато років, — це добрий знак для
всіх, хто щиро жалкує за відходом міністра-«довгожителя»
й навіть поспішив з цього приводу пустити сльозу. Аваков за
сім років перебування на посаді
підім’яв під себе все, що тільки
було можливо, і сконцентрував
у своїх руках достатньо влади.
Рівень його впливовості на про-

цеси у країні не надто відрізнявся від президентського. А подекуди навіть переважав. Чи остерігався Зеленський Авакова,
можна й не гадати. Коли якийсь
чиновник реально контролює
пів держави, а ти не можеш його
позбутися, то таки варто остерігатися. Навіть більше, ймовірно, жодної заслуги Зеленського в тому, що Аваков вирішив
піти, немає.
Усі ці чутки про те, що Володимир Олександрович особисто просив Арсена Борисовича про таку послугу, звучать як
невміле виправдання ситуації.
Аваков пішов сам. І зробив це
тому, що так вирішив особисто, маючи певні причини на такий крок. Які саме — країна,
ймовірно, ніколи не дізнається, а можливо, вони спливуть
найближчим часом, коли стане відомо, чим саме збирається займатися ексміністр: стати
політиком, віцепрем’єр-міністром чи мером Харкова? У
будь-якому разі другого такого Авакова Зеленському точно
не хотілося б біля себе мати. А
така можливість реально існує.
Адже будь-яка людина, яка зараз прийде на посаду міністра, піддаватиметься неабиякій
спокусі скористатися всіма великими владними дарами, які
залишив після себе міністр на
псевдо «Чорт». І встояти перед
таким багатством буде непросто. Власне, тому імперію Авакова, як і будь-яку неприродну монополію, що становить
потенційну загрозу для довколишніх, ділитимуть на окремі
органи. Хоча б для того, щоб Володимир Зеленський міг надалі
спокійніше спати й не боятися
прикрих несподіванок. І місія
нового очільника МВС Монастирського полягатиме саме в
цьому. Щоб під пильним оком,
з одного боку, свого попередника, а з іншого — представника
офісу президента якомога делікатніше розчленувати небезпечного спрута. ■

СЕЛЯНИ І К°
Наталя НАПАДОВСЬКА
З липня 2021-го в Україні
почав діяти ринок землі: віднині землі сільськогосподарського призначення можна купувати та продавати — і
ця новина стосується кожного українця.
В Україні є величезне багатство — понад 60 млн га
землі. З них 42,7 млн га, або
70% — це земля сільськогосподарського призначення.
Унікальність України — наші
родючі ґрунти, адже близько
40% сільськогосподарської
землі в країні — це чорноземи. На сьогодні українці мають приватні паї обсягом 28
млн га. А в цілому загальна
кількість землевласників і
землекористувачів в Україні
перевищує 25 млн осіб.
Незважаючи на те, що відкриття ринку землі з нетерпінням чекали багато років,
ажіотажу на ринку не сталося: з 1 липня проведено близько 2 тисяч земельних угод.
Майже чверть запропонованих на продаж паїв припадає
на Київську область, найменший показник — у Луганській
області, тільки 17 земельних
ділянок, повідомляється в досліджені компанії «Увекон».
Незважаючи на скруту, селяни не квапляться продавати
землю — сакральну спадщину для кожного пересічного
українця. Якщо опитування,
проведене на замовлення проєкту USAID «Агроінвест» у
2015 році, показало, що лише
8% власників сільгоспземлі
хотіли б продати її в перший
рік після зняття мораторію, то
на сьогодні цей показник знизився до 2%.
Така неквапливість — результат того, що протягом останніх років сільгосппродукція впевнено зайняла свої домінуючі позиції в імпорті з
України, ціни на світових
ринках рвонули на 40-50% у
бік підвищення. Не дивно, що
перші виставлені на продаж
паї були просто з космічни-
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■ ПОПИТ-ПРОПОЗИЦІЯ

■ ТЕНДЕНЦІЇ

ПАЙ-хлопчики

Чик-чик, я
в будиночку

Власників земельних паїв у нашій країні майже 7 мільйонів
ми цінами: середня ціна пропозицій коливалася в межах
2-3,6 тис. американських доларів за гектар. Якщо взяти
земельні ділянки, виставлені
на продаж у Київській області
(до 4,5 тис. дол/га. — Ред.), то
вартість ціни пропозиції майже вдвічі перевищила вартість
землі сільськогосподарського
призначення в деяких країнах Євросоюзу. Найдорожче
правлять за земельні ділянки в Київській, Черкаській,
Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Найдешевшою поки що залишається земля в Донецькій і Луганській областях.
Наявні максимальні ціни
зараз не є орієнтиром для покупців. Ринок тільки відкрився, тому максимальні ціни
сформовані без урахування
попиту. Тільки у вересні, коли
пропозиція земель сільгосппризначення може вирости в
1,5-2 рази, можна буде говорити про відповідність цін наявному попиту. Адже на ціну
впливають кілька суттєвих
чинників, таких як бонітування ґрунтів (зокрема, види вирощуваних культур і ступінь
врожайності), розораність,
площа ділянки, віддаленість
від великих населених пунктів тощо. Проте є припущення, що сьогодні землі, виставлені на продаж, хоча і мають
статус сільгосппризначення,
проте продаються не для фермерів, а для тих підприємців, яким потрібна земля для
будівництва умовної заправки, житла тощо.
Сьогодні ринок землі більш
привабливий для покупців-інвесторів, адже наразі інвестиція в купівлю землі — прибут-

ковіша альтернатива інвестиції в житлову нерухомість та
банківські депозити. Адже
при інвестиції в житлову нерухомість середній дохід становить 5-7 відсотків річних, а
інвестор має ще й «головний
біль» у вигляді постійного
контролю за підтримкою належної якості активу. «За
нашими прогнозами, на першому етапі відкриття ринку
землі один гектар чорнозему
коштуватиме в середньому
близько 2 тис. доларів, при
тому що агрохолдинг-орендар буде платити орендну плату в розмірі 150—200 доларів
на рік. Таким чином гарантований рентний дохід буде на
рівні 7-10% річних. При цьому зростання ціни на землю
очікується на рівні на 15-20%
на рік за аналогією з ціновими
трендами більшості європейських країн після відкриття
ринку землі», — розповів генеральний директор Concorde
Capital Ігор Мазепа.
При здачі землі в оренду
агрохолдингу інвестор отримає 7-10% річних, і саме агрохолдинг буде підтримувати відмінний стан землі,
бо це його основний виробничий актив. Ставка за довгостроковими депозитами в
гривні складає 6-8%, у доларах — 1-1,5% річних, при
тому що гарантом повернення коштів виступає банк та
держава (в межах суми гарантування вкладу), а інвестиції
в землю забезпечені твердою
заставою у вигляді самої земельної ділянки. Тож купити землю після того, як ціни
більш-менш стабілізуються,
бажаючих буде більше, аніж
тих, хто захоче її продати.

Підготувались до цього і посередники, які, втім, не приховують, що перший рік працюватимуть «в нуль». Так, інвестиційна компанія Concorde
Capital запустила аграрну
онлайн-платформу KupiPai
(https://kupipai.com.ua ),
яка об’єднає власників паїв,
інвесторів та агрохолдинги.
Весь юридичний та консалтинговий супровід угод купівлі-продажу платформа забезпечує «під ключ». Готується
й уряд: минулого тижня Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови «Про деякі питання надання державних
гарантій на портфельній основі», що передбачає можливість надання держгарантій за кредитною підтримкою
на придбання землі сільськогосподарського призначення,
що дозволить iз 2022 року надати допомогу малим фермерам у рамках реалізації земельної реформи.
Сьогодні продати свою ділянку можна тільки фізичним особам, які є громадянами України (максимальний
розмір ділянки, яку може
купити одна фізична особа,
— 100 га). Тому на повну ринок запрацює через півтора
року, а саме з 1 січня 2024
року, коли продати свою ділянку можна буде юридичній особі, яка створена і зареєстрована за законодавством України. Учасниками
(акціонерами/членами) юрособи мають бути лише громадяни України. Також можна
буде продати ділянку територіальній громаді або державі. При цьому максимальний розмір покупки становитиме 10 тис. га. ■

■ КРИМІНАЛ

Вигідно продавав
ділянки, які йому
не належали
Посадовець Держгеокадастру попався
на хабарі в 10 тисяч доларів
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Під час затримання.
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СБУ викрила на корупції керівника одного з
районних відділів управління Держгеокадастру в
Черкаській області, який
намагався незаконно передати комерсантам земельну ділянку державного фонду.
Як повідомила «Україні молодій» Катерина
Дрога з управління СБУ
в Черкаській області,
за попередніми даними
слідства, чиновник налагодив протиправний механізм передачі бізнесструктурам державних
земель.
«За 10 тисяч доларів
він «гарантував» місце-

❙ Чималенький хабар.
❙ Фото надане пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.
вим підприємцям безперешкодне оформлення власності на одну із
земельних ділянок у регіоні. Правоохоронці затримали
організатора
схеми в робочому кабінеті
під час отримання всієї
суми хабара», — розповідає пані Катерина.
За її словами, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368
Кримінального кодексу України затриманому
повідомлено про підозру

та обрано міру запобіжного заходу — домашній
арешт. Тривають слідчі
дії для притягнення до
відповідальності інших
осіб, причетних до оборудки.
Заходи з викриття правопорушення проводили
співробітники управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими
поліції та за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури. ■

Київщина переживає
бум будівництва
індивідуального житла
Тарас ЗДОРОВИЛО
Постійно «курсуючи» з дружиною
вихідними між Києвом і батьківською садовою ділянкою, що на Київщині, звернули увагу, що буквально за останній рік-два почали як гриби, лавиноподібно — з’являтися котеджні містечка. Зокрема, в тому ж с.
Зазим’я (за рахунок безбожно вирубаного лісу) і, наприклад, у селах Рожни та Пухівка як гарячі пиріжки скуповують земельні ділянки.
Коли детальніше почав цікавитися
цією темою, то з’ясувалося, що ринок
земельних ділянок під індивідуальне
будівництво саме у Київській області
переживає бум і почав зростати на…
15-20% на рік. За прогнозами експертів, унаслідок цього ціни також зростатимуть до 20% щороку.
За словами спеціалістів, ринок земельних ділянок активно розвивався у 2005—2008 роках, а в минулому
році почався схожий процес. Зокрема, з першого червня 2020 року до 31
травня 2021 року кількість пропозицій земельних ділянок під індивідуальну забудову в Україні перевищила 530 тисяч. Щомісячна кількість
таких оголошень коливалася в діапазоні 40-50 тисяч.
Лідером за кількістю пропозицій є
Київщина. Найпопулярнішими в області є пропозиції з продажу невеликих ділянок — до 15 соток (67% від
загальної кількості). Зростання популярності землі під приватне будівництво експерти пояснюють психологічними наслідками пандемії та обмеженістю інвестиційних інструментів.
Головним критерієм формування
ціни є близькість до столиці — 5-10 кілометрів. Також враховуються часові
витрати на дорогу до міста, ідеальний
час — 15-20 хвилин. Другим важливим фактором ціноутворення є статус та інфраструктура території. Наявність комунікацій — газу та електрики — може підняти вартість ділянки наполовину (до 60%). Наявність
поблизу ділянки озера, річки або лісу
автоматично додасть до її вартості ще
20%.
Ціни на земельні ділянки під приватне будівництво стартують від 500
доларів за сотку в сільській місцевості на відстані понад 50 кілометрів
від Києва і сягають 5 тисяч доларів за
сотку на відстані до 5 кілометрів від
столиці.
Найдорожче оцінюються земельні ділянки в містах Київської області.
Так, в Обухові ціна за сотку сягає 2,3
тисячі доларів, в Ірпені та Білій Церкві — 3 тисячі доларів, у Бучі та Славутичі — 5 тисяч. Найпопулярнішим напрямком, за запитами клієнтів, є Житомирське шосе.
За останній рік у 20-кілометровій
зоні від Києва ліквідна земля подорожчала на 10-15%. За оцінкою порталу Domik.ua, за останній рік ціни в
передмісті Києва зросли на 20%. За
прогнозами Асоціації ріелторів, до
кінця 2021 року вартість найбільш
затребуваних ділянок може зрости
ще на 7%. До кінця 2021 року ціни на
ділянки під індивідуальне будівництво зростуть на 20%, і цей тренд збережеться впродовж найближчих років.
Тож якщо ви вирішили придбати житло або ж земельну ділянку під
Києвом — не тягніть гуму, а якнайшвидше втілюйте свою мрію у життя. ■

6

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИПНЯ 2021
UA: Перший

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

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 3.00

з «1+1»

ігри
10.30, 16.30 Студія

16.45, 19.30, 4.25 ТСН

Олімпійські ігри

«Інтером»

20.18 «Проспорт»
20.20 Комедія «100 тисяч

16.05 «Чекай на мене. Україна»

17.00 Т/с «Величне століття.

21.40 Доба Олімпійських ігор

хвилин разом»
22.20, 2.20 Т/с «СидОренки-

00.00 Перша шпальта
01.05 Х/ф «Тіні забутих
предків»

СидорЕнки-2»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери»
00.30 Х/ф «В’язень замку Іф»

00.05 Бойовик «Атака кобри»

02.40 «Речдок»

03.40, 5.30 «Життя відомих

04.45 М/ф

06.00, 7.15 «Kids time»

04.40 Еврика!

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50, 0.10 Громадянська
07.20 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.00 Зоряний 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

08.45 Факти. Ранок

09.30 Т/с «Надприродне»

09.10, 19.20 Надзвичайні новини

12.55 Х/ф «Однокласники»

з Костянтином Стогнієм
10.10 Х/ф «Ультрафіолет»
11.55, 13.15 Х/ф «Той, хто
біжить по лезу»

14.55 Х/ф «Однокласники-2»

12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15 Х/ф «Той, хто
біжить по лезу 2049»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф «Анаконда»
22.15 Х/ф «Анаконда-2:
полювання на прокляту
орхідею»

16.55 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Повстання»
22.50 Х/ф «Окупація»
01.10 «Вар’яти»

01.20 Секретний фронт
01.30 Телемагазин

04.55 «Телемагазин»

людей»

НОВИЙ КАНАЛ

04.30 Скарб нації

оборона

Сьогодні

10.05, 18.00, 19.00, 3.15
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Великий
переполох»
14.10 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду»

Роксолана»

18.00, 21.00, 0.30 Новини

Новини

людей-2021»

ICTV

04.45 Служба розшуку дітей
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

14.45 «Одруження наосліп»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.20 «Життя відомих

11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.05, 22.45 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

ХХХII літні Олімпійські

ІНТЕР

03.30 Реальна містика

02.55 «Служба розшуку дітей»

02.05 Антизомбі
02.50 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

16.10 Д/с «Божевільний

19.20 Лінійка художніх фільмів

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, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

06.25, 0.15 Вечір з Яніною
07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика.
07.15, 13.10, 1.15 Д/с «Найнебез-

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
10.20 «Слідство ведуть

світу»
06.40 Х/ф «Сліди апостолів»
08.55 Х/ф «Перевертень у
погонах»
10.35, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

екстрасенси»
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід»

Маямі»
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»
14.50, 17.00 «Випадковий
свідок»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
14.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»

ФУТБОЛ-1

21.40, 0.20, 5.30 Топ-матч

09.00 М/ф «Аладдін»
09.20 М/с «Сімпсони»
11.25 Мама реготала

12.15 «Металіст» —

22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Перша передача»

17.00 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Касл»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

06.20 Т/с «Опер за викликом-3»

22.30, 5.00 Мама реготала.

10.35 Х/ф «Ікс Ікс Ікс»

Найкраще
01.30 Профілактика

12.55 Х/ф «Три ікси-2: новий
рівень»

12.25 Швейцарія — Іспанія. 1/4

02.35 Код доступу

14.00 Смачні страви

фіналу. УЄФА Євро-2020

фіналу. УЄФА Євро-2020

УЄФА Євро-2020

— «Зоря». Чемпіонат
України

14.20 Д/с «Класика Євро»

22.15 Т/с «AUTO ГОЛ!»

14.50 Yellow

23.00 Д/с «Класика Євро»
01.30 Профілактика

15.15 Люксембург —
МЕГА

ЧС-2022

України. Перша ліга
22.00 Д/с «Класика Євро»
00.35 Огляд сезону. Чемпіонат
Нідерландів
01.30 Профілактика
05.00 Д/с «Класика Євро»

08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і решка. Шопінг»

22.20 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

10.10 «Орел і решка. Рай та

світу»
13.00 Х/ф «Чи вмієш ти

ТЕТ

06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитська Одеса
09.00 Правда життя
09.55, 1.30 Речовий доказ
11.05 Скептик
12.05, 5.05 Містична Україна
13.00 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.00 Велика одіссея людства

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Артур і мініпути»
11.00 Х/ф «Божевільне
побачення»

зберігати секрети?»
12.45, 18.00 4 весілля
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

Португалія. Відбір до

— «Поділля». Чемпіонат

08.00 М/с «Юху та його друзі»

11.10 «Орел і решка. На краю

21.25 «УПЛ ONLINE»

17.45, 20.25 «Перша ONLINE»

06.30 «Top Shop»

16.30, 19.50 Дачна відповідь

пекло»

України. Перша ліга

17.05, 21.10 Т/с «AUTO ГОЛ!»

К1

19.25 LIVE. «Інгулець»

20.15 Yellow

15.00, 19.15, 22.30 Футбол NEWS

15.30 Правила виживання

15.40 Бельгія — Італія. 1/4

«Ужгород». Чемпіонат

18.25 LIVE. «Волинь»

15.00 Т/с «Суперкопи»

13.30 Спеція

19.00, 5.00 Огляд ігрового дня.

Чемпіонат України

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

світової
00.25 Крила війни

Ла-Калера». Кубок

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

20.00 «Прямий ефір»

09.20 Королева декору

10.25 Д/с «Класика Євро»

17.40, 23.25 «Великий футбол»

07.10, 8.10 «Новий день»

18.15 «Ехо України»

09.25, 10.55 «EURO NON STOP»

06.10 «Велес» — «Уніон

10.00, 22.45 «Великий футбол»

17.10 «Ситуація»

08.20, 14.30 Правила життя

12.00, 20.50 Дача бороданя

Новини

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

23.30 Вирішальні битви Другої

04.25 «Правда життя.

16.00 «Час пік»

06.10 «Чорноморець»

07.30 Видатні акторки. ТОП

08.55, 15.10 Д/с «Класика Євро»

злочину»

Лібертадорес

опору»

неприємностей

Топ-матч

06.30, 8.00 Телемагазин

11.10, 17.20 Удачний проєкт

08.10 «Ворскла» — «Рух».

15.10 «Дзвінок»

15.55, 20.50 Шукачі

К2

22.35 Арктика з Брюсом Перрі

18.00, 19.45 «Репортер».

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух

06.00, 21.55, 22.45, 1.10, 5.30

15.00, 19.50 Фантастичні історії

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

Харків»
22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце

06.00, 8.00, 11.45, 14.05, 17.35,

13.15 «Великий день»

ФУТБОЛ-2

04.10 Фізкульт ура!

10.20, 19.00 Шість соток

03.20 «Речовий доказ»

06.10 Телемагазин

світової війни»

18.50 Неймовірні винаходи

доведу»

«Новини країни»

15.30 Час «Ч»

03.10 Обережно, діти!

України

12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

НЛО-ТБ

шальні битви Другої

20.20 Т/с «Ментівські війни.

00.45 Х/ф «11.6»

Професійні байки»

битви»

— «Дніпро-1». Чемпіонат

02.40 «Помста природи»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

21.40 Час-Time

18.10, 22.00, 2.15 Д/с «Вирі-

19.30 «Гроші-2021»

20.15, 22.50 Т/с «Я все тобі

ПРЯМИЙ

взаємознищення»

21.00 Час новин. Підсумки дня

17.50, 4.15 Дива природи

01.55 Т/с «Рекс-2»

01.25 «Детектор брехні»

світ. Гарантоване
14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

19.05 «Супербабуся»

17.50 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти»

09.30 Машина часу

Соціум

НТН

05.15 «Таємниці кримінального

12.50 Вечірній преЗЕдент

Соколовою

печніші польоти»

05.00 «Top Shop»

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00 КраїнаУ-2
23.30 Країна У

00.00 Х/ф «Сексоголік»

00.00 ЛавЛавСar

01.40 Т/с «Три сестри»

01.00 Вечірка

03.20 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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3 серпня
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КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 0.30
ХХХII літні Олімпійські

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

ігри

людей-2021»

10.30, 16.30 Студія
Олімпійські ігри

21.40 Доба Олімпійських

Новини

20.18 «Проспорт»
20.20 Комедія «100 тисяч

04.25 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.30 Факти

05.00 «Абзац!»
06.00, 7.40 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»

«Інтером»

09.00 Зоряний шлях

06.30 Ранок у великому місті

07.45 «Орел і решка»

10.30 Агенти справедливості

08.45 Факти. Ранок

09.55 Т/с «Надприродне»

оборона

14.30, 15.30 Історія одного

випадок»
18.00, 19.00, 3.20 «Стосується
кожного»

04.50 М/ф

10.10, 21.25 Дизель-шоу

20.10 «Говорить Україна»

11.40, 13.15, 22.55 «На трьох»

21.00 Т/с «Біле-чорне»

12.45, 15.45 Факти. День

23.10, 2.00 Т/с «Втрачені
спогади»

13.35, 16.15 Т/с «Пес»
16.40 Х/ф «Дикий, дикий

12.35 «Шахраї в мережах»
14.35 Х/ф «Кучерявка Сью»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Напролом»

Вест»

01.30 Телемагазин
02.50 Гучна справа

04.55 «Телемагазин»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

злочину

16.30 «Речдок. Особливий

03.30, 5.35 «Життя відомих
людей»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.50, 20.20, 2.05 Громадянська

00.05 Бойовик «Атака кобри-2»

природи»

04.15 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

Сьогодні

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери»
00.45 Х/ф «В’язень замку Іф»

СидорЕнки-2»

ICTV

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

15.00, 15.45, 2.45 «Речдок»

22.20, 2.10 Т/с «СидОренки-

00.00 Д/ф «Світ дикої

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

17.00 Т/с «Величне століття.

хвилин разом»

ігор

Леонідом Каневським»

14.45 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.55 «Слідство вели... з

09.50 Т/с «Дамське щастя»
12.25 Х/ф «007: живи та дай
померти іншим»

Роксолана»

18.00, 21.00 Новини

ІНТЕР

7

03.35 Реальна містика

18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.00 Х/ф «Від смеркання

23.00 Х/ф «Пастка»
01.00 «Вар’яти»

до світання»
02.50 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

16.10 Д/с «Божевільний

19.20 Лінійка художніх фільмів

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

06.25, 0.15 Особливий погляд
Економіка. Політика.

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

Соціум
07.15, 13.10, 1.15 Д/с «Найнебезпечніші польоти»

новин
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.55, 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»
02.55 «Речовий доказ»
03.45 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.10 М/ф «Вартові Галактики»
08.50 М/ф «Аладдін»
09.10 М/с «Сімпсони»
11.20 Мама реготала
15.00 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.15 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.45 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.20 Т/с «Комісар Рекс»
10.20 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобі
доведу»
01.20 «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

11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо

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
06.45
08.55
10.50

«ДжеДАІ-2020»
Х/ф «Капітан Грім»
Х/ф «Великий солдат»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 2.50 «Спецкор»
18.50, 3.20 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.05 Т/с «Рекс-2»
03.50 «Помста природи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 19.15, 19.50, 23.30,
0.10 Топ-матч
06.10 «Архентінос» — «Атлетіко
Насьйональ». Кубок
Лібертадорес
08.10, 17.00 «Інгулець»
— «Зоря». Чемпіонат
України
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 Футбол
NEWS
10.15, 12.45 «Перша ONLINE»
10.55 «Волинь» — «Поділля».
Чемпіонат України. Перша
ліга
13.30 «Великий футбол»
15.15 Англія — Польща. Відбір
до ЧС-2022
18.50 Yellow
19.30 «AUTO ГОЛ!»
20.15, 22.55 «Студія LIVE»

світова війна»

нас»

світ. Гарантоване

21.00 Час новин. Підсумки дня

взаємознищення»
14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові

09.30 Машина часу

битви»

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

15.30 Час «Ч»

20.55 LIVE. «Генк» —
«Шахтар». Ліга Чемпіонів
УЄФА
23.40 Д/с «Класика Євро»
00.30 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
02.15 Півн. Македонія
— Вірменія. Ліга націй
УЄФА
04.00 «Колос» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України

16.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50, 4.40 Дива природи
18.50 Неймовірні винаходи
22.35 Арктика з Брюсом Перрі
23.30 Вирішальні битви Другої
світової
00.30 Крила війни

ФУТБОЛ-2
06.00, 20.10, 22.15, 0.15 Топ-матч
06.10 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»
08.55 Д/с «Класика Євро»
09.25, 10.55, 14.25 «EURO NON
STOP»
10.25 Д/с «Класика Євро»
12.25 Чехія —Данія. 1/4 фіналу.
УЄФА Євро-2020
15.10 Україна — Англія. 1/4
фіналу. УЄФА Євро-2020
17.05 «Великий футбол»
18.10 Yellow
18.20 «Металіст» —
«Ужгород». Чемпіонат
України. Перша ліга
20.25 «Твенте» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
22.25 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
00.25 «Аякс» — «Гераклес».
Чемпіонат Нідерландів
02.15 «Чорноморець»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України
04.00 Вельс — Чехія. Відбір до
ЧС-2022
МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитський Київ
09.05 Правда життя
10.05, 1.35 Речовий доказ
11.15 Скептик
12.15, 5.30 Містична Україна
13.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.00 Повітряні воїни
15.00, 19.50 Фантастичні історії

18.10, 22.00, 2.15 Д/с
«Вирішальні битви Другої

03.10 Обережно, діти!

світової війни»

04.10 Фізкульт ура!

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

К1
06.30
08.00
08.35
08.50
09.50

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка. Рай та
пекло»
10.50 «Орел і решка. На краю
світу»
12.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»

21.40 Час-Time

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20, 14.30 Правила життя
09.20 Королева декору
10.20, 19.00 Удачний проєкт
12.00, 20.50
Дача
бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Спеція
14.00 Смачні страви
15.30 Правила виживання
16.30, 19.50 Дачна відповідь

22.20
01.40
03.20
04.10

Готуємо разом
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Артур і помста
Вурдалака»
10.45 Х/ф «Флірт зі звіром»
12.35, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00 КраїнаУ-2
23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar
01.00 Вечірка
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

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

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
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 оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИПНЯ 2021
UA: Перший

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

06.00, 18.20, 22.00, 0.30 ХХХII

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

літні Олімпійські ігри

16.45, 19.30, 4.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

10.30, 16.30 Студія

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

Олімпійські ігри

14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття.

11.00 ХХII літні Олімпійські
ігри

21.40 Доба Олімпійських ігор

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.50 Т/с «Дамське щастя»
12.25 Х/ф «007: Людина із
золотим пістолетом»

22.20, 2.00 Т/с «СидОренкиСидорЕнки-2»

Монстро, 10»

людей»

випадок»
18.00, 19.00, 3.15 «Стосується

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

05.00, 4.50 «Абзац!»

04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей

06.00, 7.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»

Сьогодні

04.40 Громадянська оборона

07.55 «Орел і решка»

09.00 Зоряний шлях

06.30 Ранок у великому місті

10.05 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок
10.30 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

11.40, 13.15, 22.55 «На трьох»

19.00 «Хто зверху?»

12.45, 15.45 Факти. День

21.00 Х/ф «Привид в

23.10, 2.00 Т/с «Референт»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.30 Телемагазин

20.20, 1.45 Секретний фронт
00.00 Х/ф «Від сутінків до
світанку-2: криваві
гроші Техасу»

03.35 Реальна містика

14.50 Х/ф «Шалена п’ятниця»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

13.30, 16.20 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Малавіта»

02.50 Гучна справа

12.45 «Шахраї в мережах»

10.10, 21.25 Дизель-шоу

21.00 Т/с «Біле-чорне»

04.45 М/ф
04.55 «Телемагазин»

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Факти

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери»
00.15 Х/ф «Людина-амфібія»

ICTV
04.00 Скарб нації

Новини

16.30 «Речдок. Особливий

03.20, 5.35 «Життя відомих

природи»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

20.18 «Проспорт»

00.05 Фантастика «Вулиця

00.00 Д/ф «Світ дикої

Леонідом Каневським»

Роксолана»

хвилин разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.25 «Слідство вели... з

15.00, 15.50, 2.05 «Речдок»

20.20 Комедія «100 тисяч

18.00, 21.00 Новини

ІНТЕР

обладунках»
23.05 Х/ф «Залізне небо:
нове пришестя»
00.50 «Вар’яти»
02.50 «Служба розшуку дітей»

02.30 Я зняв!

02.55, 3.00 «Зона ночі»

18.10, 22.00, 2.15 Д/с «Вирі-

21.00 Час новин. Підсумки дня

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

06.25, 0.15 Невигадані історії
07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо
нас»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Економіка. Політика.

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

Соціум

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

16.10 Д/с «Божевільний

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

07.15, 13.10, 1.15 Д/с «Найнебезпечніші польоти»

НТН
05.00 «Top Shop»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

06.20 «Будьте здоровi»

новини»

07.50, 14.50, 17.00, 2.50

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце

09.00 «Страх у твоєму домі»

19.05 «Супербабуся»

02.10 Т/с «Рекс-2»

20.15, 22.50 Т/с «Я все тобі

02.55 «Помста природи»

ПРЯМИЙ

17.50 «Вартість життя»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

23.00 Т/с «Сліпа зона»

12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

00.45 «Легенди бандитського

18.00 «Репортер». Новини

Києва»

07.10, 8.10 «Новий день»

01.45 «Реальні злочинці»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя.
Професійні байки»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

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

08.10 М/ф «Вартові Галактики»
08.50 М/ф «Аладдін»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.20, 14.35 Топ-матч

Маямі»

22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Новини від Христини»

06.10 «Сан-Паулу» — «Расінр».
Кубок Лібертадорес
08.10, 19.15 «Львів»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 14.50, 17.00 Yellow
10.30 «Металіст» —
«Ужгород». Чемпіонат
України. Перша ліга
12.45 «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
15.15 Боснія і Герцеговина

09.10 М/с «Сімпсони»

— Франція. Відбір до

11.20 Мама реготала

ЧС-2022

15.00 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.15 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.45 Мама реготала. Найкраще

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.20 Х/ф «Громобій»
08.45 Х/ф «Іноземець»
10.55 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

СТБ

12.50, 19.30
«Загублений світ»

05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»

04.00 «Минай» —

17.10 «Ворскла» — «Рух».

ФУТБОЛ-2
06.00, 18.00, 20.10, 22.15, 0.15

1925 р.». Чемпіонат
України

07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20, 14.30 Правила життя
09.20 Королева декору

13.50 Повітряні воїни

15.50, 20.50 Шукачі
неприємностей

10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 17.20 Удачний проєкт
12.00, 20.50 Дача бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Спеція

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

17.50, 4.20 Дива природи

08.55 Д/с «Класика Євро»

18.50 Неймовірні винаходи

14.00 Смачні страви

09.25, 10.55 «EURO NON STOP»

22.35 Арктика з Брюсом Перрі

15.30 Правила виживання

10.25 Франція — Англія

23.30 Вирішальні битви Другої

16.30, 19.50 Дачна відповідь

(2004 р.)

22.20 Готуємо разом

світової

12.25 Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. УЄФА Євро-2020

00.30 Крила війни

01.40 Формула любові

02.40 Бандитський Київ

03.20 Арт-простір

15.05 «Великий футбол»

04.10 М/ф

15.55 Yellow

К1

16.05 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України

ТЕТ

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

06.00 ТЕТ Мультиранок

Чемпіонат України. Перша

08.25 «Ух ти show»

09.00 Х/ф «Артур і війна двох

ліга

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

18.20 «Волинь» — «Поділля».

20.25 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
22.25 «Чорноморець»
— «Дніпро-1». Чемпіонат

09.50 «Орел і решка. Рай та
пекло»
10.50 «Орел і решка. На краю
світу»
12.50, 18.10 «Орел і решка.

«Ужгород». Чемпіонат

ліга

України. Перша ліга
04.00 Туреччина — Латвія.
Відбір до ЧС-2022

Перезавантаження.
Америка»
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»

гра

націй УЄФА

Марвіна

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

Чемпіонат України. Перша

02.15 Ісландія — Англія. Ліга

К2
06.30, 8.00 Телемагазин

14.50, 19.50 Фантастичні історії

06.10, 2.15 «Колос» — «Металіст

04.10 Фізкульт ура!

09.50, 1.35 Речовий доказ

12.50 Дикі Філіппіни Найджела

00.25 «Металіст» —

Чемпіонат України

19.20 Лінійка художніх фільмів

12.00, 5.10 Містична Україна

21.00 «Волинь» — «Поділля».

00.30 «Маріуполь» — «Десна».

03.10 Обережно, діти!

11.00 Скептик

України

Герцеговина. Контрольна

світової війни»

України

Чемпіонат України

22.45 Данія» — «Боснія і

21.40 Час-Time

«Олександрія». Чемпіонат

Топ-матч

01.20 «Детектор брехні»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

взаємознищення»

злочину»

доведу»

«Свідок»

світ. Гарантоване

шальні битви Другої

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі

22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

світів»
10.45 Х/ф «Хочу бути тобою»
13.10, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00 КраїнаУ-2
23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar

07.00 Бандитська Одеса

00.00 Т/с «Межа»

01.00 Вечірка

08.45 Правда життя

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИПНЯ 2021

5 серпня
UA: Перший

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

06.00, 11.00, 18.20, 22.00
ХХХII літні Олімпійські

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН

ігри

18.00, 21.00 Новини

людей-2021»

14.45 «Одруження наосліп»

09.50 Т/с «Дамське щастя»
12.25 Х/ф «007: Шпигун, який
кохав мене»

17.00 Т/с «Величне століття.

15.00, 15.50, 2.20 «Речдок»

20.20 Комедія «100 тисяч
хвилин разом»
22.20, 1.55 Т/с «СидОренки-

21.40 Доба Олімпійських

СидорЕнки-2»
00.05 Трилер «Тихе місце»

ігор

Новини

03.15, 5.30 «Життя відомих
людей»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується

04.55 «Телемагазин»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

09.40 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок

13.05 «Шахраї в мережах»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

15.00 Х/ф «Залізне небо:

10.10, 21.25 Дизель-шоу

01.30 Телемагазин
03.15 Реальна містика

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Хан Соло»

13.30, 16.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Грошовий поїзд»

23.50 Х/ф «Медовий місяць»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.10, 2.00 Т/с «Замок на піску»

нове пришестя»

12.45, 15.45 Факти. День
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»

07.35 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

11.40, 13.15, 22.55 «На трьох»

злочину

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
00.30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»

04.20 Еврика!

з Костянтином Стогнієм
14.30, 15.30 Історія одного

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 «Kids time»

04.50 Громадянська оборона

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

ICTV
04.10 Скарб нації

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

«Інтером»

20.18 «Проспорт»

Олімпійські ігри

Леонідом Каневським»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

Роксолана»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.45 «Слідство вели... з

09.25, 10.20 «Життя відомих

11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

10.30, 16.30 Студія

ІНТЕР

9

01.55 «Вар’яти»

20.20, 1.50 Антизомбі
00.00 Х/ф «Від сутінків до
світанку-3: дочка ката»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.35 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

15.30 Час «Ч»

19.20 Лінійка художніх фільмів

16.10 Таємниці війни

21.00 Час новин. Підсумки дня

18.10, 22.00, 2.15 Д/с

21.40 Час-Time

02.50 «Зона ночі»

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

06.25, 0.15 Вечір з Яніною
Соколовою

07.15, 13.10, 1.15 Д/с «Найнебезпечніші польоти»

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,
Економіка. Політика.
Соціум

новин
НТН
05.00 «Top Shop»

13.15, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

06.20 «Вартість життя»

новини»

07.50, 14.50, 17.00, 2.50

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

19.05 «Супербабуся»

09.00 «Страх у твоєму домі»

нас»

01.15 «Детектор брехні»

09.30 Машина часу
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце
злочину»
03.10 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 15.45, 18.15 Топ-матч

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
06.10 «Рівер Плейт» — «Санта-

Маямі»

ПРЯМИЙ

17.50 «Правда життя»
23.00 Т/с «Сліпа зона»
00.45 «Легенди бандитського
Києва»

Фе». Кубок Лібертадорес
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

01.45 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ

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»

06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.10 М/ф «Вартові Галактики»
08.50 М/ф «Аладдін»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

11.20 Мама реготала

08.10 «Колос» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 12.45 «Студія LIVE»
10.55, 22.45 «Генк» —
«Шахтар». Ліга Чемпіонів
УЄФА
13.15 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України

20.00 «Прямий ефір»

15.15, 18.30 «AUTO ГОЛ!»

22.00 «Прямий контакт»

15.55 «Інгулець» — «Зоря».
Чемпіонат України

09.10 М/с «Сімпсони»
КАНАЛ «2+2»

— «Дніпро-1». Чемпіонат

19.15 Т/с «Касл»

10.55 Т/с «Мисливці за

України

17.55 «Секретні матеріали»
СТБ

18.15, 2.10 «Спецкор»

21.00 «Металіст» —

України

10.20 «Слідство ведуть

19.30 «Секретні матеріали»

02.15 Вельс — Болгарія. Ліга
націй УЄФА

04.10 Фізкульт ура!

09.55, 1.35 Речовий доказ

09.25, 10.55 «EURO NON STOP»

06.30, 8.00 Телемагазин

12.05, 5.10 Містична Україна

07.30 Видатні акторки. ТОП

13.05, 17.50, 4.20 Дива природи

08.20, 14.30 Правила життя

14.05 Повітряні воїни

неприємностей

10.25 Д/с «Класика Євро»

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

12.25 Англія — Данія. 1/2

18.50 Неймовірні винаходи

фіналу. УЄФА Євро-2020
15.05 «Великий футбол»
16.10 «Минай» —

22.35 Політ над Землею
23.30 Вирішальні битви Другої
світової

09.20 Королева декору
10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 17.20 Удачний проєкт
12.00, 20.50 Дача бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Спеція
14.00 Смачні страви
15.30 Правила виживання
16.30, 19.50 Дачна відповідь

«Олександрія». Чемпіонат

00.30 Крила війни

України

02.40 Таємниці кримінального

18.10 «Генк» — «Шахтар». Ліга

К2

11.05 Скептик

15.55, 20.50 Шукачі

22.20 Готуємо разом
01.40 Формула любові

світу

03.20 Арт-простір

чемпіонів УЄФА
К1

20.25, 22.55 «Студія LIVE»
20.55 LIVE. «Колос» — «ФКСБ/

08.00 М/с «Юху та його друзі»

конференцій

08.25 «Ух ти show»

21.45 Yellow

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

23.30 Огляд сезону. Чемпіонат

10.10 «Орел і решка. Рай та

Нідерландів
00.25 «Волинь» — «Поділля».

пекло»
11.00 «Орел і решка. На краю
світу»
12.50, 18.10 «Орел і решка.

02.15 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
04.00 Німеччина — Півн.

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
10.45 Х/ф «Ванільне небо»
13.15, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка

Америка»

19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

Навколосвітня подорож»

06.00 Страх у твоєму домі

ТЕТ

Перезавантаження.

20.00 «Орел і решка.
МЕГА

04.10 М/ф

06.30 «Top Shop»

Шахтар» (К). Ліга

00.30 «Минай» —

19.25 «Спорт Тайм»

світової війни»

08.55 Д/с «Класика Євро»

України. Перша ліга

06.20 Т/с «Комісар Рекс»

03.10 Обережно, діти!

15.00, 19.50 Фантастичні історії

2022

«Олександрія». Чемпіонат

«Вирішальні битви Другої

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

«Ужгород». Чемпіонат

18.50, 2.40 «ДжеДАІ»

(дайджест)

Чемпіонат України

Македонія. Відбір до ЧС-

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

екстрасенси»

06.10 «Інгулець» — «Зоря».

ліга

08.35 Х/ф «Післязавтра»

12.50 «Загублений світ»

матч

Чемпіонат України. Перша

17.00 Т/с «Швидка»

22.45 Мама реготала. Найкраще

06.00, 15.55, 18.00, 20.00 Топ-

19.15, 4.00 «Чорноморець»

06.00 Х/ф «Облівіон»

реліквіями»

ФУТБОЛ-2

17.45 Д/с «Класика Євро»

15.00 Т/с «Суперкопи»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»

20.15, 22.50 Т/с «Я все тобі
доведу»

«Свідок»

11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00 КраїнаУ-2
23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar

07.00 Бандитський Київ

00.00 Т/с «Межа»

01.00 Вечірка

08.45 Правда життя

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ
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UA: Перший

06.00, 18.20, 22.00, 0.50 ХХХII
літні Олімпійські ігри

6 серпня
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

10.30, 16.30 Студія
Олімпійські ігри
11.00 ХХII літні Олімпійські
ігри

21.40 Доба Олімпійських
ігор
00.00 Д/ф «Світ дикої

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

«Інтером»

14.45 «Одруження наосліп»

09.50 Т/с «Дамське щастя»
12.25 Х/ф «007: місячний
гонщик»

17.00 Т/с «Величне століття.

15.00, 15.45, 1.00 «Речдок»

ICTV
04.10 Скарб нації

06.00, 7.10 «Kids time»

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

04.25 Служба розшуку дітей

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30, 1.10 Факти

07.15 «Орел і решка»

09.00 Зоряний шлях
10.40 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
12.30, 15.30 Т/с «Алмазна

04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини

корона»

з Костянтином Стогнієм

16.30 «Речдок. Особливий
17.00 Історія одного злочину

10.10, 20.10 Дизель-шоу

18.00 «Стосується кожного»

20.10 «Говорить Україна»

11.40, 0.00, 1.40 «На трьох»

22.15 Комедія «Євротур»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Професіонал»

23.00 Перші. Шоу Василя

00.10 Бойовик «Три ікси»

02.55 «Чекай на мене. Україна»

02.20 Трилер «Тихе місце»

04.05 М/ф

03.45 Фантастика «Вулиця

04.30 «Орел і решка. На краю

20.13 «Проспорт»
20.15 «Одруження наосліп-7»

06.05 «Життя відомих людей»

випадок»

світу»
05.15 «Телемагазин»

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини

людей-2021»

Монстро, 10»

природи»

Леонідом Каневським»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 23.10 «Слідство вели... з

09.25, 10.20 «Життя відомих

Роксолана»

18.00, 21.00 Новини

ІНТЕР

Голованова

12.45, 15.45 Факти. День
13.15 «На трьох»
14.10, 16.15 Х/ф «Малавіта»
17.00 Х/ф «Ультрафіолет»

09.20 «Шахраї в мережах»
15.30 Х/ф «Хан Соло»
18.15 Х/ф «Зоряні війни:
останні Джедаї»
21.15 Х/ф «Зоряні Війни:
скайвокер. Сходження»
00.10 Х/ф «Повстання»
02.00 «Вар’яти»
02.40 «Служба розшуку дітей»

00.15, 2.00 Т/с «Після зими»

18.45 Факти. Вечір

01.30 Телемагазин

22.55 «На трьох-10»

04.10 Реальна містика

03.20 Я зняв!

04.55 «Абзац!»

18.10, 22.00, 2.15 Д/с «Вирішальні

21.40 Час-Time

02.45 «Зона ночі»

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

06.25 Особливий погляд

08.15, 12.30 Форшмак

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.

08.45 Натхнення

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»

битви Другої світової

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Економіка. Політика.

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

Соціум

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

16.10 Д/с «Божевільний

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

07.15, 13.10, 1.15 Д/с «Найне-

11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

00.15 Д/с «Бойові кораблі»

війни»
03.10 Обережно, діти!

світ. Гарантоване

19.20 Лінійка художніх фільмів

взаємознищення»

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

12.05, 5.15 Містична Україна

02.10 Т/с «Три сестри»

06.00, 23.30, 1.45, 3.45 Топ-матч

12.55, 4.25 Дива природи

03.00 «Нічне життя»

06.10 «Ворскла» — «Рух».

13.55 Повітряні воїни

новин
безпечніші польоти»
НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»

13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

02.10 «Цілком таємно-2017»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

02.35 «Помста природи»

06.20 «Правда життя»

новини»

07.50, 14.45, 17.00, 2.50

22.50 Т/с «Садівниця»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

«Свідок»
09.00 «Страх у твоєму домі»

12.00, 13.00, 15.00, 17.00

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

Маямі»
23.00 Т/с «Сліпа зона»
00.45 «Легенди бандитського

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Великий день»

Києва»
01.45 «Реальні злочинці»

15.10 «Дзвінок»

02.55 «Речовий доказ»

16.00 «Час пік»

03.55 «Правда життя.

17.10 «Ситуація»

Професійні байки»

18.00 «П’ята колонка»
18.30 «Влада реготала»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Зоряні війни: рух

19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запорєбрик NEWS»
22.45 «WATCHDOGS»

опору»

світова війна»

ФУТБОЛ-1

08.50 М/ф «Аладдін»
09.10 М/с «Сімпсони»
11.20 Мама реготала
15.00 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.15 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.10 Х/ф «Різдво в коханні»
08.00 «Врятуйте нашу сім’ю»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.10 Х/ф «Експедиція «Ноїв
ковчег»
09.00 Х/ф «Кінг Конг»
12.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

06.10 «Бока Хуніорс»

08.55 Д/с «Класика Євро»

07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20, 14.30 Правила життя

Лібертадорес

10.25 Д/с «Класика Євро»

17.50 Арктика з Брюсом Перрі

09.20 Королева декору

12.25 Італія — Англія. Фінал.

18.20 Неймовірні винаходи

10.20, 19.00 Шість соток

22.35 Політ над Землею

11.10, 17.20 Удачний проєкт

23.30 Вирішальні битви Другої

12.00, 20.50 Дача бороданя

08.10 «Минай» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 12.45 «Студія LIVE»
10.55, 15.45 Колос» — «ФКСБ/
Шахтар» (К)». Ліга
Конференцій

УЄФА Євро-2020
15.40 «Великий футбол»
16.30 Огляд турніру. УЄФА
Євро-2020
17.25 «Чорноморець»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України

Чемпіонів УЄФА
15.15 «AUTO ГОЛ!»
17.45 Д/с «Класика Євро»

18.30, 21.25 «УПЛ ONLINE»
19.25 LIVE. «Металіст»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
22.00 Нідерланди — Англія
(1988 р.)
22.45 Польща — Ісландія.

19.25 «Спорт Тайм»

1925 р». Чемпіонат

19.30 Х/ф «211»

України
02.15 Португалія — Хорватія.
Ліга націй УЄФА
04.00 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

світової
00.30 Крила війни
02.40 Дракула та інші
03.35 Секти. Контроль

К1

15.30 Правила виживання

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

19.40 «Інгулець» — «Зоря».
06.30 «Top Shop»

04.10 М/ф

08.00 М/с «Юху та його друзі»

21.30 Yellow
21.40 «Генк» — «Шахтар». Ліга
чемпіонів УЄФА
23.55 «Колос» — «ФКСБ/
Шахтар» (К). Ліга
конференцій
01.55 «Металіст»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
04.00 Польща — Андорра.
Відбір до ЧС-2022

08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
11.00 «Орел і решка. На краю
світу»
12.50 «Орел і решка.

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.55, 1.35 Речовий доказ

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Покахонтас»
10.30 Х/ф «Австралія»
13.40, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд

Перезавантаження.

16.00, 3.05 Панянка-селянка

Америка»

19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

11.05 Скептик

14.00 Смачні страви

22.20 Готуємо разом

19.15 Огляд ігрового дня. УЄФА

Чемпіонат України

13.30 Спеція

16.30, 19.50 Дачна відповідь

свідомості

Євро-2020
13.15 «Генк» — «Шахтар». Ліга

00.30 «Колос» — «Металіст

президента-2»

неприємностей

06.30, 8.00 Телемагазин

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

18.50, 1.35 «ДжеДАІ»

23.05 Х/ф «Людина

15.55, 20.50 Шукачі

09.25, 10.55 «EURO NON STOP»

Контрольна гра

президента»

К2

14.55, 19.50 Фантастичні історії

— «Барселона». Кубок

18.15, 1.00 «Спецкор»

21.10 Х/ф «Людина

Чемпіонат України

06.00, 8.00, 17.30 Топ-матч

18.15 Yellow

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

ФУТБОЛ-2

18.10 Х/ф «Красунчик-2»
20.25 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.25 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.10 Х/ф «Посилка»

разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00 КраїнаУ-2
23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar
01.00 Вечірка
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА
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7 серпня
UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські
ігри наживо
10.30, 16.20 Студія

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

ІНТЕР
05.45, 4.05 «Орел і решка. На
краю світу»

людей»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
05.10 Скарб нації

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

08.00 «Сніданок. Вихідний»

07.25, 4.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 1.35 «Вар’яти»

05.20 Еврика!
06.10 «Хто проти блондинок?»

05.25 Факти
06.35 «Слово предстоятеля»
06.45 Х/ф «Пограбування»

11

05.45 Не дай себе обдурити

08.10, 10.00 «Kids time»

06.45, 10.05, 14.00 «На трьох»

Олімпійські ігри
11.00, 18.20, 21.50, 0.50 ХХХII
літні Олімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.00 Новини
21.30 Доба Олімпійських
ігор

10.00 Комедія «100 тисяч
хвилин разом»
18.20 «Світ навиворіт»
19.30, 5.15 ТСН

09.00 «Готуємо разом»

11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «За сімейними
обставинами»
14.40 Х/ф «Велика перерва»
20.00, 3.35 «Подробиці»

20.15, 2.20 «Вечірній квартал»

20.30 Концерт «Поїхали»
22.15 Т/с «Батьківський

00.35 Земля, наближена до
23.30 «Світське життя-2021»

неба

12.40, 15.20 Т/с «Я тебе знайду»
17.00, 21.00 Т/с «Таксистка»
20.00 Головна тема
23.00, 2.00 Т/с «Сліди в минуле»

інстинкт»
02.05 Х/ф «Влітку я надаю
04.45 Х/ф «Стежки-доріжки»

08.15 М/ф «Бі Муві: медова

за будь-яку ціну»

01.30 Телемагазин
03.10 Гучна справа

змова»

11.15 Дизель-шоу
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Анаконда»
16.50 Х/ф «Анаконда-2:
полювання на прокляту
орхідею»
18.45
19.10
21.30
00.40

Факти. Вечір
Х/ф «Конан-варвар»
Х/ф «Троя»
Х/ф «Горець»

02.50 Громадянська оборона

перевагу весіллю»
00.30 Комедія «Євротур»

08.55, 12.40, 13.00 Т/с «Вижити

10.00 «Корисна програма»

20.13 «Проспорт»

21.50, 3.40 «Жіночий квартал»

08.30 Т/с «Поверни моє життя»

10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.10
14.25
16.55
19.00

«Орел і решка»
Х/ф «Окупація»
Х/ф «Еволюція»
Х/ф «Сусіди на
стрьомі»
21.00 Х/ф «Стартрек»
23.40 Х/ф «Інший світ:
повстання ліканів»

03.35 Я зняв!

02.20 «Зона ночі»

12.15, 22.00 Концерт

21.20 Вечірній преЗЕдент

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

06.10, 7.10, 1.10 Д/с «Найнебезпечніші польоти»

08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»

10.15, 18.30, 0.35 Невигадані
історії

15.15 Індійський фільм

11.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.30 Гончаренко рулить
08.40 Натхнення

10.35 Медекспертиза

19.00 Д/c «Вердикт історії»

Економіка. Політика.

09.10 Автопілот

11.10 Д/с «Таємнича світова

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

03.10 Обережно, діти!

Соціум

09.30 Майстри ремонту

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
20.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 04.00, 5.00 Час новин
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси»
06.50 Т/с «Банкірші»
10.50 «Легенди карного
розшуку»
12.40 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
13.50 Т/с «Смерть у раю»

СТБ

11.25 Х/ф «Три дні на втечу»

19.30 Х/ф «Легіонер»
21.30 Х/ф «Ласкаво просимо
в джунглі»
23.20 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
01.15 «Таємниці кримінального
світу»

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

05.35, 10.55 Т/с «Слід»

02.15 Ірландія — Фінляндія.

17.55 Х/ф «Кікбоксер-3»

Ліга націй УЄФА

07.55 «Неймовірна правда про

19.50 Х/ф «П`ятий вимір»

зірок»

22.00 Х/ф «Хижак»

18.40, 23.40 «Звана вечеря»

00.05 Х/ф «Колектор»

України

21.00 «МастерШеф.

02.00 «Помста природи»

13.55 «Супербабуся»

CELEBRITY»

ФУТБОЛ-2

04.20 «Цілком таємно-2017»

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
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»

11.15, 12.15 «Акценти»
13.15, 21.30 «Влада реготала»
13.45 «Новини від Христини»
14.15, 15.15, 16.10

17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»

07.15, 0.40 Мама реготала.

20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»

08.15 М/ф «Темний плащ»

22.00 «THE WEEK»

09.40 М/ф «Качині історії»

23.00 «Вата-шоу»

11.15 Мама реготала
15.00 Т/с «Заряджені»

04.00 «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат

06.10 Телемагазин

Найкраще

Чемпіонат України

16.05 Х/ф «Кікбоксер-2»

Документальний фільм
НЛО-ТБ

00.30 «Рух» — «Верес».

14.10 Х/ф «Кікбоксер»

10.40 «Перша передача»

02.55 «Випадковий свідок»

війна»

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.25 «Свідок»

21.35 Вікно в Америку

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 13.30, 14.10, 14.40
Топ-матч
06.10 «Атлетіку Мінейро» —

06.10 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
08.10 «Волинь» — «Поділля».
Чемпіонат України. Перша

«Депортіво Ла Гуайра».
ліга
Кубок Лібертадорес
10.10 «Колос» — «ФКСБ/
08.10, 18.50 «Генк» —
«Шахтар». Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS
10.15, 13.00 «УПЛ ONLINE»
11.10, 17.00 «Металіст»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
13.40 Д/с «Класика Євро»
14.20 «AUTO ГОЛ!»
15.15 «Волинь» — «Поділля».

Шахтар» (К). Ліга
конференцій

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квартирне питання

МЕГА

09.30 Ідеї ремонту

06.00 Випадковий свідок

10.20 Правила життя

09.20, 2.00 Містична Україна

12.00 Правила виживання

10.15, 14.20 У пошуках істини

12.50 Один за 100 годин

11.25 Речовий доказ

14.30 Удачний проєкт

12.35, 0.00 Фантастичні історії

16.10 Дача бороданя

13.35 Прихована реальність

18.10 Дачна відповідь

15.20 Вирішальні битви Другої

19.10 Шість соток

світової

22.30 Знаменитості

16.20 Загадкові древні міста

00.30 Зіркові неймовірні долі

19.05 Арктика з Брюсом Перрі

01.40 Формула любові

20.05 Політ над Землею

03.20 Арт-простір

21.00 Людина і Всесвіт:

03.40 Корисні поради

протистояння

04.10 М/ф

01.00 Дива природи
02.45 Місця сили

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
К1

10.15 Х/ф «Артур і мініпути»

14.10, 23.55 «Металіст»
06.30 «Top Shop»

12.15, 13.15, 14.15, 23.35, 0.35

— «Чорноморець».
Чемпіонат України
16.00, 18.55, 21.25 «УПЛ
ONLINE»
16.55 LIVE. «Рух» — «Верес».
Чемпіонат України

ліга

19.25 LIVE. «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат
України

17.30 Т/с «Швидка»

06.00 «Шалені перегони-2018»

19.30 Т/с «Друзі»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

Шахтар» (К)». Ліга

«Олександрія». Чемпіонат

23.00 «Назустріч пітьмі»

07.15 «Загублений світ»

Конференцій

України

22.45 «Колос» — «ФКСБ/

Відбір до ЧС-2022

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45, 20.15 Футбол NEWS

Чемпіонат України

04.00 Азербайджан — Сербія.

12.10, 22.00 «Генк» — «Шахтар.

Чемпіонат України. Перша

20.40 «Інгулець» — «Зоря».
КАНАЛ «2+2»

23.50, 1.45, 3.45 Топ-матч

00.10 Є сенс

01.55 «Шахтар» —

08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «Як вкрасти
діамант»

Одного разу під Полтавою
12.45, 13.45, 14.45, 0.05 Танька і
Володька
15.15 М/ф «Аліса в країні
чудес»

11.35 Х/ф «Красунчик-2»

16.45 Х/ф «Мені б у небо»

13.50 «Орел і решка. Морський

18.50 Х/ф «Мексиканець»

сезон»
00.00 Х/ф «Будинок в кінці
вулиці»

21.20 Х/ф «Чак і Ларрі
— тепер одруженні»
01.05 КраїнаУ-2

01.50 Т/с «Три сестри»

02.20 Панянка-селянка

03.25 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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06.00, 18.20 ХХХII літні

8 серпня
КАНАЛ «1+1»

13.15, 21.50 ХХХII літні

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25 «Таємний агент»

08.00 «уДачний проєкт»

05.50, 19.00 Сьогодні

08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Готуємо разом. Домашня

Церемонія закриття
18.00, 21.00, 1.25, 5.35 Новини

Найкраще»

05.10 Факти

06.30, 8.00 «Kids time»

05.35 Особливості національної
06.50, 3.00 Реальна містика

09.00, 3.05 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя-2021.

06.35 М/с «Том і Джеррі»

роботи
06.25, 2.25 Антизомбі

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»
13.00 «Речдок. Випереджаючи

08.40 Т/с «Біле-чорне»

19.30, 5.35 ТСН

08.35 Громадянська оборона
17.00, 20.00 Т/с «Добра душа»

01.55 Х/ф «Веселі
Жабокричі»
03.05 Д/ф «Хто створив Змієві

час. Мазур»
17.40 Х/ф «Професіонал»

22.00 Т/с «Дружина за обміном»

20.15 Трилер «Час»
20.00 «Подробиці»
22.25 Бойовик «Людина, що

01.30 Телемагазин

20.30 Х/ф «Агент Лев»

Вали?»
біжить»
04.05 Енеїда
00.25 Драма «Бійцівський клуб»

05.00 Я вдома

22.30 «Бенефіс Софії Ротару»
00.35 «Речдок»

02.10 Гучна справа

04.45 Агенти справедливості

07.00 М/ф «Том і Джері. Історія

07.30 Секретний фронт

09.40, 13.00 Т/с «Пес»
21.30 Доба Олімпійських ігор

НОВИЙ КАНАЛ

05.05 Еврика!

кухня»
Олімпійські ігри.

ICTV
04.55 Скарб нації

05.55 Х/ф «Хто є хто?»
07.00 «Життя відомих людей»

Олімпійські ігри
11.30 Студія Олімпійські ігри

ІНТЕР

12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Конан-варвар»
15.30 Х/ф «Троя»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Втікач»
21.50 Х/ф «Служителі
закону»
00.20 Х/ф «Ігри патріотів»
03.10 Я зняв!

Лускунчика»
08.05 Х/ф «Небесні гінці»
09.55 М/ф «Луїс і прибульці»
11.40 Х/ф «Напролом»
13.40 Х/ф «Привид в
обладунках»
15.45 Х/ф «Стартрек»
18.15 Х/ф «Стартрек: помста»

5 канал
21.00 Х/ф «Стартрек: за
06.00 Вікно в Америку

07.50, 21.25 Актуально.

06.10, 7.10, 1.10 Д/с «Найнебезпечніші польоти»
07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 16.00,

Економіка. Політика.
Соціум

18.00, 20.00, 0.00, 1.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.05 Невигадані історії

новин

08.25 Vоїн — це я!
НТН

05.00 «Top Shop»

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

ПРЯМИЙ

07.25 «Слово предстоятеля»
07.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.55 Т/с «Смерть у раю»
14.05 Х/ф «Легіонер»
16.00 Х/ф «Ласкаво просимо
в джунглі»
17.50 «Легенди карного

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»

20.10, 2.15 Машина часу

12.15, 15.15 Індійський фільм
16.10, 22.00 Концерт
10.30 «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат

12.45, 1.30 «Металіст»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
15.15 «AUTO ГОЛ!»

11.15, 12.15 «Акценти»

16.55 LIVE. «Минай»

13.10 «П’ята колонка»

— «Колос». Чемпіонат

13.40 «Запорєбрик NEWS»

України
19.25 LIVE. «Ворскла»

19.00 Т/с «Третього не дано»

17.15 «Не наша Russia»

— «Львів». Чемпіонат

22.40 Х/ф «Tри дев’ятки»

18.00 «Анатомія тижня»

України

КАНАЛ «2+2»

ланцюг»
02.40 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15, 0.40 Мама реготала.
Найкраще
09.40 М/ф «Качині історії»
11.10 Мама реготала
14.50 Т/с «Заряджені»
17.30 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Друзі»

22.00 Х/ф «Хижак-2»
00.05 Т/с «Рекс-2»

06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.00 «Хата на тата»
12.20 «МастерШеф.
CELEBRITY»
15.00 «Супермама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»

01.40 Формула любові

«Феєнорд». Чемпіонат

08.35 «Ух ти show»

03.20 Арт-простір

Нідерландів

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

03.10 «Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
05.00 «AUTO ГОЛ!»

11.10 Х/ф «Теорія хаосу»

МЕГА

1.05, 3.00, 5.30 Топ-матч
06.10, 12.10 «Рух» — «Верес».

04.10 М/ф
ТЕТ

діамант»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Артур і помста

сезон»

06.00 Випадковий свідок

00.00 Х/ф «Посилка»

08.55, 1.50 Містична Україна

02.00 Т/с «Три сестри»

09.50, 14.00 У пошуках істини

02.50 «Нічне життя»

Вурдалака»
11.00 М/ф «Артур і війна двох
світів»
12.45, 13.45, 14.45, 23.10, 0.10

11.00 Речовий доказ

протистояння

03.40 Корисні поради

12.45 Х/ф «Як вкрасти

14.25 «Орел і решка. Морський

16.10 Людина і Всесвіт:

К2

Одного разу під Полтавою
13.15, 14.15, 15.15, 23.40, 0.40

09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин

Танька і Володька
15.45 М/ф «Покахонтас»
17.15 М/ф «Лоракс»
18.45 Х/ф «2+1»

12.00 Правила життя

21.00 Х/ф «1+1»

19.10 Політ над Землею

13.40 Правила виживання

01.10 КраїнаУ-2

21.00 Загадкові древні міста

14.40 Шість соток

02.25 Панянка-селянка

01.00 Дива природи

18.00 Удачний проєкт

05.50 Корисні підказки

Чемпіонат України
08.10, 19.40 «Металіст»
— «Чорноморець».

04.15 «Найкраще»

Чемпіонат України
10.10 «Генк» — «Шахтар». Ліга

ФУТБОЛ-1

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

01.10 «Фортуна» —

світової

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,

20.30 Дача бороданя
22.20 Майстри ремонту

07.30 Квадратний метр

ФУТБОЛ-2

01.35 «Вар’яти»

06.30 «Top Shop»

Чемпіонат України

15.10 Вирішальні битви Другої

02.05, 4.20 «Помста природи»

23.00 «Назустріч пітьмі»
СТБ

К1

06.30 Телемагазин

07.40, 1.05 «Загублений світ»

19.45 Х/ф «Команда А»

23.15 «Минай» — «Колос».

13.10 Прихована реальність

07.00 «ДжеДАІ-2020»

23.35 «Improve Live Show»

03.00 «Зона ночі»

23.25 «Нива» — «Олімпік».

ліга

17.30 Х/ф «На межі»

08.15 М/ф «Темний плащ»

битви»

12.10, 0.00 Фантастичні історії

06.00 «Шалені перегони-2018»

14.40 Х/ф «Чорний яструб»

21.20 Вечірній преЗЕдент

межами Всесвіту»

04.10 Фізкульт ура!

21.20 «Великий футбол»

Чемпіонат України. Перша

12.45 Х/ф «Ліквідатори»

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Великі танкові

16.00, 18.55 «УПЛ ONLINE»

00.50 Х/ф «Замкнутий

21.30 Вечір з Яніною Соколовою
00.15 Д/с «Бойовий відлік»

11.00 Божественна літургія УГКЦ

10.10 «Про особисте»

14.00, 15.30 Концерт

розшуку»

19.00 Д/c «Вердикт історії»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

України

06.00 Х/ф «Все перемагає
любов»

08.35 Натхнення

06.00, 8.00, 12.20, 14.35, 1.15,
3.20, 5.30 Топ-матч
06.10 «Палмейрас» —
«Універсітаріо». Кубок
Лібертадорес

чемпіонів УЄФА
14.10, 21.25 «Колос» — «ФКСБ/
Шахтар» (К). Ліга
конференцій
15.55 «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат

08.10, 3.40 «Рух» — «Верес».

України

Чемпіонат України

17.40 LIVE. «Нива»

10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00
Футбол NEWS
10.15, 15.45, 23.15 Yellow

— «Олімпік». Чемпіонат
України. Перша ліга
18.30 Yellow

www.umoloda.kyiv.ua
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■ СОЛІДАРНІСТЬ

«Щоб усі країни світу звернули увагу на Білорусь»
Джо Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською
Ігор ВІТОВИЧ
Президент США Джо Байден у середу, 28 липня, провів у Білому домі зустріч із лідеркою білоруської опозиції
Світланою Тихановською та висловив
підтримку народу Білорусі. «Для мене
честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці у Білому домі»,
— написав Байден у Twitter. «Сполучені Штати підтримують народ Білорусі
в його прагненні до демократії й до захисту прав людини», — наголосив американський президент.
Водночас Тихановська розповіла виданню «Настоящєє врємя», що зустріч
iз Байденом тривала недовго, близько 15
хвилин, проте була дуже теплою. «Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана
президента наші меседжі про те, що в
Білорусі боротьба не геополітична — це
наша боротьба проти насильства, проти
беззаконня. Я їду з Білого дому з упевненістю, що США будуть iз білорусами
— і зараз, і потім», — зазначила вона.
Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Державного департаменту. Лідерка білоруської опозиції вже
провела переговори з держсекретарем
США Ентоні Блінкеном, його заступницею Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле та

конгресменами і сенаторами. Учасники зустрічі в Держдепартаменті обговорили захоплення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство і засоби інформації, а також організовану режимом Лукашенка нелегальну міграцію
до Литви як спробу помститися Європейському Союзу, йдеться в повідомленні.
Білоруська опозиційна лідерка високо
оцінила допомогу посла США в Білорусі
Джулі Фішер. На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної
допомоги для білоруських незалежних
ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом із партнерами політичний та економічний тиск на режим, у
тому числі зупинити контракти з фактичною владою і запровадити санкції, а також синхронізувати дії з Євросоюзом, Великою Британією та Канадою. Тихановська назвала владі США компанії, санкції
проти яких «стануть ударом» для Лукашенка. Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка.
Також на зустрічі у Держдепартаменті Світлана Тихановська закликала
США дати сигнал Росії про те, що підписані контракти та угоди з режимом не
будуть юридично визнані та анульовані.
Крім того, запросила Сполучені Штати
взяти активну участь в організації та
проведенні конференції високого рівня
щодо врегулювання кризи в Білорусі.

❙ «Сполучені Штати підтримують народ Білорусі», — запевнив президент Байден.
Державний секретар прийняв Тихановську у залі прийомів Держдепартаменту, переговори тривали близько години. Блінкен сказав, що постійно контактував з Білим домом та президентом
Джо Байденом і вони обговорювали білоруське питання.
Світлана Тихановська виступає за
те, щоб США відіграли роль посередника в можливих переговорах між владою
в Мінську та опозицією. Також вона за-

кликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке піддається репресіям з боку режиму Лукашенка. В інтерв’ю «Голосу Америки»
Тихановська, зокрема, зазначила: «Я
хочу, щоб усі країни світу звернули увагу на Білорусь, хоча я розумію, що в світі
багато різних проблем. Але ми боремося
за цінності, які є спільними для всього
світу. І я хочу, щоб США були лідерами
в цій боротьбі». ■

■ ДВОРУШНІСТЬ

У кого руки в крові?
Куди відправляють летальну зброю
«стурбовані» європейські лідери
Олег БОРОВСЬКИЙ

На будь-які запити України про
надання їй зброї для захисту від
російського агресора провідні європейські столиці незмінно відповідають, що не постачають озброєнь
до зон воєнних конфліктів. Але все
ж куди потрапляє зброя, зроблена
в Європі, обсяги продажів якої обраховуються мільярдами доларів
щороку? Яким чином так звана
«оборонна промисловість» країн
ЄС бере участь у збройних конфліктах по всьому світу? На ці питання
намагається дати відповідь журналістське розслідування телеканала «Євроньюс».

Європейські сліди в чужих
конфліктах
Ізраїльсько-палестинський
конфлікт і війна в Ємені — це
тільки два приклади з десятків
воєн, які ведуться зараз по всьому світу і в яких застосовується зброя, зроблена в країнах ЄС.
«Якщо придивитися уважніше,
європейські сліди можна виявити в будь-якому конфлікті в усьому світі», — стверджує нідерландський журналіст Людо Хекман, засновник слідчого проєкту
Lighthouse Reports.
І наводить приклади: після бомбардування, здійсненого просаудівською коаліцією в
Північному Ємені в 2016 році,
співробітники єменської неурядової організації на одному з осколків авіабомби виявили напис
RWM Italia — це назва італійської філії німецького концерну
«Рейнметалл».
Італія посідає четверте місце
в Євросоюзі за обсягом експорту озброєнь. Що Італія продає і
кому? Італійські виробники оз-

броєнь відмовилися розмовляти
з представниками журналістської групи, тому вони звернулися до антивоєнних активістів.
Разом попрямували на завод
компанії, яка раніше називалася Aermacchi, а тепер стала авіаційною філією машинобудівного холдингу Leonardo. Місто Венегоно на півночі Ломбардії — це
серце італійської оборонної промисловості. Знімати там суворо
заборонено. Але журналістам
вдалося зафіксувати політ невеликого навчально-тренувального літака M-346.
«Нажаль, M-346 застосовується в одному з найдавніших, але
при цьому не вщухаючих конфліктів, — ізраїльсько-палестинському, — розповідає Франческо
Вінярка, активіст руху «Світ і
роззброєння». — Ми з самого початку виступали проти того, щоб
на них тренували льотчиків, які
потім можуть брати участь у бомбардуваннях Гази. Багато років
вони переконували нас, що це
не так, але тепер з’явилися дані,
які не залишають сумніву, що існує бойова версія цього літака, а
саме — штурмовик. Виявляється, ми, Італія, не тільки поставляли ізраїльським ВПС літаки для
тренування пілотів, які беруть
участь у бомбардуваннях Гази, а й
самі літаки були в них задіяні».
«Леонардо» — це найбільший італійський виробник зброї
і 12-й за розміром у світі. Його
найбільший акціонер — італійський уряд; він володіє 30% акцій
компанії. «Леонардо» відмовився викласти журналістам свою
позицію з цього питання. «В останні роки, — коментує Франческо Вінярка, — більше половини італійського експорту йде в

❙ Еммануель Макрон оцінює, за скільки можна продати цю штуку.
країни Близького Сходу і Північної Африки, найнапруженіші регіони світу. Італія експортує бронетехніку, літаки, кораблі, вертольоти. Останніми роками ми продаємо щороку озброєння на суму
в 3 млрд євро. При цьому загальна
сума озброєнь, які отримали дозвіл на експорт, оцінюється щороку в понад 5 млрд».
Торік Саудівська Аравія була
третім за важливістю імпортером італійських озброєнь — після Єгипту і Катару. Після того,
як вона почала війну в Ємені, її
імпорт зброї збільшився на 61%.
Європейців приголомшує те, як
деякі країни не можуть домовитися про мир. Але хто поставляє
цим країнам засоби для ведення
війни? Вони самі.
Франческо Вінярка наголошує, що в зонах воєнних конфліктів воюють не тільки італійською
зброєю. Незаперечні докази використання озброєнь інших країн
ЄС представлені журналістським проєктом Lighthouse reports.
Крім Італії, зброю Саудівській
Аравії продавали Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція і низка інших європейських країн. Під тиском антивоєнних активістів Бельгія, Німеччина й Італія призупинили або обмежили продаж зброї
Ер-Ріяду. Але не Франція, перша країна ЄС за обсягом експорту зброї і третя в світі. Організація «Міжнародна амністія» оприлюднила докази того, що Франція

продає просаудівській коаліції
найрізноманітніші озброєння,
включно з артилерією, боєприпасами і бойовими машинами.

Торгують зброєю найбільше з
часів Холодної війни
Чи мають право європейці продавати зброю кому завгодно? Насправді ні. Існують умови
— такі, наприклад, як війна або
порушення прав людини, — за
яких продаж зброї заборонений
міжнародними договорами. Найголовніші з них — Договір ООН
про торгівлю зброєю і Єдина європейська позиція. Обидва документи проголошують одні й ті ж
принципи і детально регулюють
умови експорту озброєнь. Зокрема, країна не повинна дозволяти продаж зброї, якщо вона може
бути використана для вчинення
геноциду, злочинів проти людства, тяжких порушень Женевських конвенцій або проти мирного
населення. Також країни-покупці повинні поважати права людини. І третя умова — продані військові технології та обладнання не
повинні спровокувати або продовжити конфлікт.
Маючи на увазі ці вимоги, давайте подивимося на карту європейського експорту. Франція, Німеччина, Іспанія та Італія — основні експортери в ЄС. В останні 5 років основними покупцями
французької зброї були Єгипет
і Саудівська Аравія. Крім того,

Париж продає зброю таким воюючим або на межі збройного конфлікту країнам, як Об’єднані
Арабські Емірати, Алжир, Пакистан, Ізраїль, Ефіопія і Афганістан. Німеччина продає зброю
Єгипту, Саудівській Аравії, ОАЕ,
а також Південному Судану та Сомалі. Частину експорту Іспанія
та Італія також направляють у ці
частини світу.
Чому так відбувається, що
країни, які на кожному розi заявляють про свою відданість миру
в світі та принципам гуманізму,
насправді є поширювачами засобів масового знищення людей?
Експерти сходяться на думці, що
виконання міжнародних угод —
це слабка ланка міжнародного
права. Євродепутатка від «зелених» Ханна Нойманн пояснює:
«У нас є одна-єдина позиція ЄС
щодо експорту зброї та 27 її національних інтерпретацій. Загальна позиція — обов’язкова до
виконання, але зараз Європейський Союз не може нікого примусити робити це. Держави-члени
самі вирішують, кому видавати
дозвіл на експорт озброєнь. І закони щодо цього в державах-членах найрізноманітніші. Це створює проблеми, тому що в продавців зброї багато лазівок. Нам потрібно припинити це політичними
методами».
Оборонна промисловість розглядається урядами як стратегічна галузь. Незважаючи на
пандемію, торгівля зброєю перебуває на найвищому рівні з часів
Холодної війни. Швидше за все,
в останні п’ять років зросте імпорт близькосхідних країн, особливо Саудівської Аравії, Єгипту і
Катару.
«У 2019 року Німеччина продавала зброю в 136 країн. У тому
числі країнам, що перебувають у
стані війни або ж на межі війни,
і країнам, що порушують права людини, — каже активіст німецького осередку руху «Світ і
роззброєння» Александер Лурц.
— Закон повинен заборонити
експорт зброї з Європейського
Союзу та інших європейських
країн». ■
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КУЛЬТУРА

■ ПОСТАТЬ

Могутня зброя бандуриста
Козак-характерник, який співає-молиться, ніби розмовляє із самим Богом про Україну, — кажуть про Тараса Силенка
Лариса ГРОМАДСЬКА

Як талановитий актор Тарас Силенко перевтілювався то в старцяперебендю, то в могутнього гетьмана, то в ніжного парубка, то в
розгніваного гайдамаку. В його руках бандура і сміялася, і плакала, і раділа, і тужила. Та неочікувано тяжка недуга швидко забрала життя талановитого, харизматичного, життєрадісного патріота,
який понад усе любив Україну — 48-літнього заслуженого артиста
Тараса Силенка. Утім сотні його пісень поміж нами.
Коли вийшов другий диск бандуриста і композитора «За народну
честь» — понад шість років тому, Тарас займався своєю пісенною
справою на той момент уже аж чверть століття. Тоді написалася
стаття про нього. Але просив відкласти, як і потім — навесні 2020го, коли минуло і 30 років творчої діяльності кобзаря. Добре, що поміж цим, на початку 2018-го, в «Україні молодій» вийшло інтерв’ю з
бандуристом-патріотом. А цьогоріч 22 червня всіх ошелешила звістка, після якої тільки подумки можна радитися з Тарасом...

Бунтар
Тараса Силенка називають
козаком-характерником, воїном-бандуристом, мудрецемволхвом, який співає-молиться,
ніби розмовляє із самим Богом.
Твори у його виконанні — це той
«дух, що тіло рве до бою, рве за
поступ, щастя й волю». Тарас понад усе любив Україну, а старосвітська бандура була для нього
найбільшою розрадою і найщирішою подругою. І водночас музичний інструмент — це могутня
зброя! Із нею, здається, він ніколи не розлучався.
Ім’я Тарас, що в перекладі
означає «бунтар», ніби підсилює внутрішню суть бандуриста,
яка бунтує проти несправедливості, допомагає творити козацькі і повстанські пісні, які кличуть
українців до боротьби за Правду і
Волю.
Перший диск «Розгублена
пам’ять» вийшов 2004 р. Сюди
ввійшли українські народні пісні, творчо оброблені, майстерно
переспівані бандуристом, у яких
відображена доба Київської Русі.
Окремі пісні з репертуару
кобзаря входять до збірок, записаних з іншими виконавцями,
зокрема з народною артисткою
Ніною Матвієнко.
Ідея створення нового диска
«За народну честь» виникла під
час подій на Майдані, коли Тарасова бандура звучала у наметах і
на морозі просто неба, у Київраді
і в Українському домі... І хоча
23 пісні, які ввійшли до збірки,
зовсім різні за тематикою, манерою виконання, характером звучання, їх об’єднує патріотична тематика. Ці пісні піднімали
дух, допомагали повірити в себе
і вистояти... На диску є козацькі
і повстанські твори, пісні періоду визвольної боротьби українського народу проти московського
окупанта поч. ХХ ст. Окрім народних, диск містить і низку авторських пісень: «Розрита могила» Тараса Шевченка, «Піхотинець» Олега Ольжича, «Роковини» Л. Волинця, «До України»
Степана Руданського. До окремих
творів музику написав сам Тарас
Силенко. Саме пісні, які звучали
на столичному Майдані, сьогодні допомагають виборювати незалежність нашим воїнам на Донбасі, додають духу і сили на вишколах, вкотре доводять, що козацькому Роду нема переводу!

Співана історія України
Багатий і різноманітний репертуар Тараса Силенка налічує
декілька сотень творів (з них десятки авторських пісень). Бандурист презентує як автентичну
манеру виконання, так і більш

сучасну. Чарівний академічний
голос, надзвичайна харизма кобзаря, його акторська манера виконання і глибокі екскурси в історичне минуле нашого народу
створювали неповторну атмосферу на його концертах і зустрічах. Його пісні несуть українську ідею, віру в перемогу, пробуджують національну свідомість.
У репертуарі Тараса Силенка
є твори періоду Київської Русі;
козацькі, чумацькі, повстанські, рекрутські, ліричні, календарно-обрядові пісні; фольклорні зразки, які свято бережуть
український звичай. Є низка пісень, у яких прокладений місток
від далеких історичних подій і
прадавнього світогляду українців до сьогодення, вони перегукуються з подіями на Майдані і
нинішньою війною на Донбасі.
«Я прагну створити хронологію історії України у піснях», —
розповідав музикант, який часто вдавався до творчого підходу
у пошуках і обробці маловідомих

❙ Тарас Силенко мріяв про створення етнографічного музею.
❙ Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.
організовував капелу бандуристів
у Київському інституті культури
і запросив молодого юнака у новий колектив. Так почалося навчання у вузі на факультеті бандури. А вже через два роки Силенко
перевівся на факультет фольклору, куди запросив його художній
керівник ансамблю «Кралиця»
Іван Синельников.
На початку 1990-х років на
Соборі Української Духовної Республіки у Витачеві Антоніна Литвин, дружина відомого бандуриста, співзасновника Стрітівської
кобзарської школи Василя Литвина, запросила Тараса Силенка
викладати бандуру. Тож у період
бензинової кризи (добиратися до
села було дуже складно), навчаю-

Попри те, що репертуар кобзаря переважно
войовничий, переплетений історичними подіями, він
випромінює незбагненне світло і любов до Всесвіту.
фольклорних речей. Можна випустити цілу серію дисків Тараса
Силенка, за якими вивчати співану історію України!

Кобзарська школа
У народній пісні є такі слова: «Через ту бандуру бандуристом став». Так вийшло і в Тараса. На одному з творчих вечорів
Олеся Бердника, який проходив
у Спілці письменників України,
він уперше почув трьох бандуристів — братів Василя і Миколу Литвинів та Володимира Горбатюка, які виконували пісню
«Рятуймо, люди, пісню». Тоді
його, ще школяра, вразила потужна пісня, прекрасні голоси,
супровід бандури, вишиванки —
справжня українська гармонія.
Пізніше Тарас Силенко почув Миколу Будника, який грав
на старосвітській бандурі на Андріївському узвозі на День Києва. Юнака вразила манера виконання, невимушена поведінка і філософія життя майстра.
Зав’язалася тісна дружба. Тарас
знайомиться з творчими людьми,
які часто навідувалися до Будника. І остаточно вирішує своє життя пов’язати з бандурою.
З великою повагою він пригадував перших учителів у студії
при капелі бандуристів: з вокалу
— Віктора Мокренка і з бандури
— Григорія Верету. Саме Верета

чись в інституті, у вихідні працював у кобзарській школі. Сашко
Шевченко, Володя Головацький і
Роман Мороз — найулюбленіші й
найстаранніші учні, у яких молодий наставник бачив патріотичні
поривання і бажання вчитися. До
речі, саме Тарас Силенко допомагав освоїти академічну бандуру і
відомому японцю Чарлі Сакума.
Старосвітську бандуру ж Тарас Силенко освоїв самотужки,
наслідуючи манеру виконання
Миколи Будника. Першим учителем він був у свого сина Святослава, який уже в 5-6 років міг
виконати декілька творів. Бандурист також навчав гри на старосвітській бандурі Євгена Макоцьобу, Тараса Думського...
Тарас Силенко — заслужений
артист України, лауреат премії
ім. Юрія Голіса-Горського, член
Всеукраїнської спілки кобзарів
та Історичного клубу «Холодний Яр». Свого часу працював у
Київському театрі «Берегиня».

Дух Богуславщини
Крізь усе своє свідоме життя
Тарас проніс отой світ дитинства,
який запав йому в душу з ранніх літ, коли гостював у дідуся
й бабусі на річці Рось у селі Лютарі Богуславського району, що
на Київщині. Та краса природи,
родинні звичаї сформували його
як особистість. Саме мама Леся

Савівна прищепила йому любов
до світу і людей, навчила сина
бути вдячним і щирим, «жити
так, щоб люди не сказали про
тебе погано».
Найбільшою цінністю вважав
народну мудрість. Він не лише
сам вивчав народні звичаї, прикмети, український прадавній
світогляд, а й використовував ці
знання у власному житті, ділився ними зі своїми слухачами.
Тарас Силенко мав активну
життєву позицію. Почути бандуру і виконання Тараса Силенка можна було на різноманітних
фестивалях, концертах, презентаціях, патріотичних заходах, у
дитячих таборах і на фольклорних святах. Виступав і на сценах, і на вулицях. Підтримував
зв’язок із кобзарським цехом.
Він був постійним учасником
«Країни мрій» (Київ), «Трипільського кола» (Ржищів), «Живого вогню» (Вінниця), Фестивалю
нескореної нації (Черкащина)...
Свого часу виступав бандурист у
Румунії, Північній Кореї, Польщі, Росії, Словаччині, Литві,
Латвії, Чехії, Німеччині, Франції, Австрії, Румунії.
Тарас Силенко майстерно
грав ще й на сопілці та цимбалах. Вважав, що має вдосконалити гру на гуслах — одному з
найдавніших музичних інструментів періоду Київської Русі.
Бандурист надзвичайно любив
мандрувати, особливо історичними місцями України. Він вірив у
відродження кобзарів, які нестимуть народну пісню і українську
історію в кожен дім, від одного
господаря до іншого.
А ще планував записати свої
пісні, систематизувати за тематикою і видати окремими альбомами. Окрім того, мріяв видати
збірку маминих поезій, а також
перевидати книгу Володимира
Куєвди «Міфологічні джерела української етнокультурної моделі:
психологічний аспект».
Тарас зібрав безцінну велику
колекцію музичних інструментів (трембіта, гусла, ліра, бандури, сопілки тощо) і українського національного одягу. Свято
вірив у створення власного етнографічного музею. Часто його експонати не лежали в шафах: Тарас сам виступав у старовинному
одязі, його строї та інструменти
брали на зйомки фільмів, народні
свята і фотосесії. Бандурист зні-

мався у фільмах «Богдан-Зиновій
Хмельницький» (2006), «Вільне
козацтво» (2009), «Гіркі жнива»
(2017), «Медвинське повстання»
(2019) у ролі кобзаря.

Кому поперек горла українські
пісні
Тарас Силенко надавав пісні
особливого сакрального значення, вважав, що саме пісня може
бути пророчою і актуальною в усі
часи. «Пісня — це можливість
щось донести сокровенне, важливе до душі слухача, — був переконаний кобзар. — Пісня — це
і молитва до Всесвіту, до Творця.
Я вірю в силу слова, в силу думки, а коли ще підсилено музикою,
то вкладається потужна енергетика, потрібний образ, і тоді відбувається максимальний вплив на
простір. Це, звичайно, і велика
відповідальність виконавця.»
«Улюбленою є та пісня, над
якою тільки працюєш, яку перший час виконуєш, — ділився
бандурист. — Та пісня найрідніша на початковому етапі, найближча, бо вона, немов немовля,
ось-ось тільки народжується, і
їй треба приділити більше уваги,
витратити більше емоцій, енергії...»
«Пісні мають велику силу!
Адже навіть там, де споконвічні українські землі не входять
до складу України, люди забули
материнську мову, коли звучить
українська пісня, то проявляється істинна душа людини, стає зрозумілим, хто були батьки теперішнього «росіянина». Подібне
можна спостерігати на Кубані...
Тому пісні — це те, що стоїть поперек горла всім, хто хоче ввести другу державну мову, переписати нашу історію, знищити Українську державу», — розповідав
про те, що його хвилює, Тарас Силенко.
І, попри те, що репертуар кобзаря переважно войовничий, переплетений історичними подіями, він випромінює незбагненне світло і любов до Всесвіту. Від
його імені не просто «віє Силою»,
як сказав дослідник історії України Роман Коваль, а могутністю і
величчю українських перемог,
козацьких звитяг, вірою в національне культурне відродження
України. Кожна пісня Тараса Силенка додає впевнененості у завтрашньому дні, віри в світле
майбутнє нашої України. ■
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СПОРТ
Михайло Романчук
український плавець, бронзовий призер Ігор-2020
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«Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався
покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі.
Але радує, що його так і не перевершили».

■ ОЛІМПІЗМ

Із прихованим
потенціалом
Іще дві бронзові нагороди з’явилися в скарбничці
української збірної на Іграх у Токіо
Григорій ХАТА
Після того, як у 2004 році в Афінах
Яна Клочкова зробила золотий «дубль»,
а Андрій Сердінов виграв «бронзу»,
представники українського плавання на
трьох олімпіадах поспіль не могли піднятися на п’єдестал пошани.
Поява на спортивному небосхилі зірки Михайла Романчука з Рівного виглядала багатообіцяючою. Його регулярні
успіхи на світових та європейських першостях мали великий потенціал для
того, аби матеріалізуватися в олімпійську медаль. Ба більше, коли вихованець Петра Нагорного в попередньому запливі на 800 м встановив олімпійський
рекорд (7:41,28), багато хто встиг, було
вже, потерти руки в передчутті виграшу
українською збірною першого «золота»
на Іграх-2020.
Утім сценарій фінального запливу
неприємно здивував шанувальників українського стаєра. Темп, який демонстрував Михайло в медальній боротьбі,
суттєво відрізнявся від кваліфікаційного. У підсумку, від свого рекордного часу Романчук відстав більше, ніж
на секунду — 7:42,33. В результаті —
лише третє підсумкове місце. Попереду ж українця з першим часом фінішував представник США Роберт Фінке та
давній конкурент рівненчанина на європейському континенті Грегоріо Палтріньєрі. До слова, інший українець —
Сергій Фролов — фінал на 800-метрівці завершив із шостим результатом. А
після фінішу бронзовий призер з Рівно-

го демонстрував змішані емоції.
«Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд,
який встановив у півфіналі. Але радує,
що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів», — зазначив Романчук.
Дистанція в півтора кілометра вважається профільною для Михайла, і тут,
без сумніву, він прагнутиме покращити
ґатунок своєї олімпійської медалі. З огляду на не до кінця використаний потенціал у першому фіналі Ігор-2020, можна
й справді очікувати від нього медального прогресу.
Поки ж скарбничка українських
олімпійців у Токіо наповнена лише
«бронзою». Окрім бронзових медалей
Романчука, дзюдоїстки Білодід і фехтувальника Рейзліна, аналогічної якості
нагороду туди поклали й представники
стрілецького цеху — Олена Костевич та
Сергій Омельчук, котрі стали третіми в
змаганнях змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета (дистанція 10 м). У так званій бронзовій перестрілці українська команда перевершила дует із Сербії — 16:12. Зазначимо, що
для 36-річної Костевич це загалом уже
четверта олімпійська медаль. За словами Сергія Омельчука, у моменти найвищої напруги йому неабияк допомагали
слова підтримки досвідченої та титулованої напарниці. «Хвилювання відчувалося упродовж усього турніру, і мені
дуже допомагала Олена, вселяючи в
мене впевненість. Ми разом працювали

❙ Встановивши олімпійський рекорд у кваліфікації, Михайло Романчук обмежився
❙ лише бронзовою медаллю на дистанції 800 м вільним стилем.

❙ Дует вітчизняних стрільців — Олени Костевич та Сергія Омельчука — приніс
❙ олімпійській збірній України четверту поспіль «бронзу» на Іграх-2020.
❙ Фото з сайту НОК.
на результат», — зазначив Омельчук.
Додамо, що з чотирма бронзовими
нагородами українська збірна посідає
скромне 54-те місце в медальному залі-

ку, де першими наразі стоять команди
Китаю (13 золотих, 6 срібних, 9 бронзових), США (13-14-10) та Японії (134-5). ■

■ ОРГПИТАННЯ

Оперативний контроль
Проблеми з антидопінговим законодавством
позбавили одразу чотирьох вітчизняних олімпійців
можливості виступити в Токіо
Григорій ХАТА
Скандальна історія з масштабною
фальсифікацію росіянами допінг-проб
своїх олімпійців під час домашньої Олімпіади-2014 в Сочі змусила цивілізований світ удосконалити боротьбу з порушеннями антидопінгового кодексу.
Для цього Всесвітня антидопінгова агенція вирішила збільшити частоту
тестувань атлетів, зробивши особливий
акцент на перевірці їхньої «чистоти» в
позазмагальний період.
Напередодні Олімпіади-2020 ВАДА
повідомила, що фармакологічний контроль цих змагань матиме безпрецедентні масштаби. Міжнародна агенція допінг-тестування разом з Японською антидопінговою агенцією зобов’язалися
виконати рекордну як для олімпійського сканування кількість тестів — 5 тисяч
проб. При цьому зразки взятих допінгпроб зберігатимуться десять років.
Утім спеціалісти ВАДА працюють
оперативно й діють на упередження —
виявляють порушників антидопінгових

правил ще до того, як вони виходять на
змагальні майданчики олімпійських
арен у Токіо.
На жаль, серед тих, хто вже має проблеми з антидопінговими органами й буде
змушений пропустити Ігри-2020, є й
четверо українських спортсменів, «чистота» котрих викликала сумніви у спеціалістів ВАДА.
Першою з українських олімпійців, кому антидопінгові служби показали червону картку, стала трiатлоністка Юлія Елістратова. Позитивною на
еритропоетин виявилася її проба, котру
взяли в неї 5 червня під час Кубка України в Дніпрі. Тож тепер олімпійський
турнір тріатлоністок пройде без неї.
Поза змагальною сіткою Ігор через
проблеми з дотриманням антидопінгових норм опинилися й троє вітчизняних легкоатлетів — метальник молота
Михайло Гаврилюк, ходок Назар Коваленко та Наталя Пироженко-Чорномаз,
яка спеціалізується в естафетному бігу
4х400 м.
Як повідомляє сайт Федерації легкої

❙ Через позитивну допінг-пробу українська трiатлоністка Юлія Елістратова
❙ не зможе виступити на Іграх-2020 у Токіо.
❙ Фото з сайту lb.ua.
атлетики України, причиною відсторонення вітчизняних атлетів стала недостатня кількість проведених у позазмагальний період проб.
Регламентом передбачалося, що в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна на Олімпіаду-2020 спортсмени в стислі терміни (три тижні) повинні були здати три допінг-проби. Троє
українських атлетів не виконали ці вимоги, тож за змаганнями легкоатлетів у
Токіо стежитимуть по телевізору.
Під час Ігор у Токіо окремі спортсме-

ни зіштовхуються й з іншою серйозною
лабораторною перепоною. Регулярні тестування на коронавірус призводять до
того, що той чи інший олімпієць, який отримав позитивний результат, змушений
попрощатися з надією поборотися за медаль. До цієї когорти потрапив один із фаворитів змагання зі стрибків iз жердиною
— дворазовий чемпіон світу Сем Кедрікс зi
США. Попри відсутність клінічних симптомів, бронзовий призер Ріо-2016 опинився в ізоляції й втратив можливість вийти
в змагальний сектор.■

Читайте
в наступному
номері:
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«Не рівняйте Жигалка до Чорновола» —
такий аргумент домінував на «круглому столі» в Борисполі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИПНЯ 2021

■ ПРИ НАДІЇ

Так вагітна Періс Хілтон
чи ні?
У сорок життя тільки починається
ши, що спочатку планує
таки вийти заміж. Тож залишається загадкою, що це
було? Чергове нагадування
про себе?
Нагадаємо, королева гламуру, білявка, яка, на перший погляд, не вирізняється інтелектом, заробила
мільйонні статки, здавалося
б, з повітря. Коли дівчину свого часу спитали, з чого вона отримує прибутки, та відповіла:
«Я сама собі бренд. Випускаю
косметику, парфуми, взуття —
і все це носить моє ім’я». І додала, що, наприклад, у той час,
коли Дженніфер Лопес заробила 150 млн доларів, вона отримала 200. Мабуть,
таки правда: яблуко Періс від
яблуні Хілтон далеко не падає. ■

Після стількох невдалих романів,
заручин, розлучень світська левиця,
спадкоємиця готельної імперії Періс
Хілтон у сорок років здійснила всі свої
мрії: заручилася з багатим та красивим
і нарешті завагітніла. Виявляється, не
все так просто в житті мільйонерів і, як
кажуть, багаті теж плачуть.
Провівши бурхливу юність і молодість на світських вечірках та на
подіумах, заробивши чималі статки
(причому без допомоги рідних, а лише
завдяки їхньому імені), Періс досягла
того віку, коли вже час зупинитися й
задуматися про майбутнє. Що красуня
й зробила: молодичка зізналася, що
давно вже мріяла про дитину, проте з
цим виникли проблеми. Проте Хілтони — вони такі: наполегливі та вперті. Жінка пройшла всі кола медичного
пекла лишень для того, щоб почути ці
заповітні слова: «У вас буде дитина!».
І це сталося! Проте днями світська левиця спростувала цю новину, заявив-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №73

❙ Періс Хілтон.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 2 до 8 серпня
Овен (21.03—20.04). Багато неприємних
сюрпризів чекає того, хто прагнутиме збільшувати свої зв’язки і фіксуватися на постійному
пізнанні нового.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Телець (21.04—21.05). Щоб покращити своє фiнансове становище, доведеться багато працювати. Незайвою буде й стороння допомога.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Близнюки (22.05—21.06). Сильні почуття приведуть до того, що ви будете стриманими, щирішими і чуттєвішими. Чекайте приємних новин.
Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
Рак (22.06—23.07). Ваша енергія буде на
висоті, у вас з’являться додатковi сили. Ви з
легкiстю впораєтеся з будь-якими завданнями. У вихiднi чекайте гостей.
Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

Лев (24.07—23.08). Завдяки імунітету ви
уникнете втоми і хвороб. Можете сміливо вирушати у відпустку. Чим далі буде місце відпочинку від вашого будинку — тим краще.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Діва (24.08—23.09). У цей період зірки
оберігають вас. Навіть безсоння не турбуватиме.
Будьте обережні у виборі їжі, інакше можуть виникнути проблеми з травною системою.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Терези (24.09—23.10). Попереду багато несподіванок — як приємних, так і не дуже.
Через деякі події необхідно буде докласти зусиль, щоб домогтися бажаного.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Скорпіон (24.10—22.11). Найголовніше для вас — упевненість у собі. Зберігайте
спокій у будь-якій ситуації, не робіть необдуманих вчинків, і ви знайдете відповіді на всі
питання.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

Стрілець (23.11—21.12). Останнiм часом
ви вiдчуваєте себе щасливими. Сприятливий
період для створення нової сім’ї, не бійтеся освідчитися в коханні, якщо хочете якнайшвидшого розвитку подій.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Козеріг (22.12—20.01). Розбіжності в
сім’ї можуть виникнути через гроші або соціальний статус. Але ви з легкістю зможете
добитися взаємності в будь-якому випадку.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Водолій (21.01—19.02). Особисте життя
відрізнятиметься стабільністю. Самотні люди
можуть зустріти людину, з якою в них будуть
серйозні та сприятливі стосунки.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Риби (20.02—20.03). Любов займатиме практично весь ваш час, професійна діяльність відійде на другий план. Але постарайтеся
досягти гармонії в цих двох сферах.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5. ■

■ ПОГОДА
31 липня — 1 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +29...+31. Пiслямінлива
завтра вночi +17...+19, удень +29...+31.

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +29...+31.

Захід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +16...+18, удень +27...+29. Моршин: уночi
+15...+17, удень +28...+30.
29 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 24-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.
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По горизонталі:
1. Людина з ознаками виродження, той, хто помітно відхиляється в своїй поведінці і психічних якостях від соціальної норми. 8.
Оздоба для картини чи фотографії.
9. Натхненниця для митця. 10. Угрофінський народ, що мешкає в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги
і Білої. 11. Райцентр на Рівненщині.
12. Рослина, яку сіють після культурних рослин для підвищення врожайності ґрунту. 13. Акробатичний
стрибок. 16. Чеська національна валюта до введення євро. 17. Один із
варіантів написання імені учня Ісуса
Христа, який його зрадив. 21. Улюбленець, претендент на перемогу. 22.
Відомий київський гурт, який одним
із перших почав відроджувати автентичне виконання народної музики на професійній сцені. 23. Один із
народів, що входить до складу Росії.
24. Управитель князя у часи Київської Русі. 25. Знаряддя обробки землі, на яке рекомендують перекувати
мечі. 26. Історична область на півночі Франції.
По вертикалі:
2. Розгадувач кроссвордів. 3.
Меблі у вигляді кількох поличок,
розміщених одна над одною. 4. Зер-

носховище, де просушують і перевіюють зерно. 5. Причина закачування людей в дорозі. 6. Міфічний
персонаж у вигляді старої жінки з косою. 7. Біблійне місто, де відбулося
змішування мов. 13. Культ прислужування дияволу. 14. Французький байкар, який переспівав Езопа.
15. Англійське місто, де розташована літня резиденція британських королів. 18. Член ордену лицарів-миротворців, що володіють Силою, із
саги «Зоряні війни». 19. Марка автомобіля ВАЗ. 20. Закручене пасмо
волосся.■
Кросворд №71
від 23 липня

■ ПРИКОЛИ
Дружина — чоловікові:
— Ти знову лежиш на дивані.
— Зате ти знаєш, де мене завжди можна знайти.
***
Оголошення в газеті:
— Хочу кинути палити, тому шукаю роботу на складі бензину або вибухiвки.
***
Дружина каже хворому чоловікові:
— Я викличу лікаря, а то ти жахливо виглядаєш.
Чоловік:
— Викликай відразу трунаря —
я ненавиджу посередників.
***
Напис на дверях ординатор-

ської:
— Квіти і цукерки не п’ємо.
***
Досвідчений лікар, оглянувши
пацієнта, говорить своєму молодому колезі:
— Його потрібно негайно оперувати.
— А що в нього?
— Рахунок у швейцарському
банку.
***
— Люба, ти випадково не
знаєш, де в нас книга «Як прожити
до ста років?»
— Я її викинула на смiтник.
— А навіщо?
— Свекруха збиралася її прочитати.
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