Андрій Гундер: Конверт із готівкою ви
не зможете засунути в комп’ютер

Мистецтво агресії

Адаптивні зрушення

Чому ДБР
виламувало
музейні
двері

У передостанній день весни,
з дотриманням вимог
медичного протоколу, в
Україні поновиться елітна
футбольна першість

» стор. 2

» стор. 15

Президент Американської торгової палати
в Україні Андрій Гундер — про загрозу
ретроспективного перегляду законів, нову
структуру світової економіки та перспективи
нашого аграрного сектору
» стор. 4—5
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Обрізання
газпромівського
«спрута»
Поставки російського газу в Європу скорочуються

» стор.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,000 грн
1 € = 29,715 грн
1 рос. руб. = 0,380 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

На перейменування ради
реформ на офіс простих
рішень
Олександр ІРВАНЕЦЬ

5

Вже знають і Немирів, і Нетішин:
Постав в столиці офіс простих рішень!
Вже знають і Тетіїв, і Стопчатів
Про офіс простих рішень й результатів.
В державі повно ям, дірок і тріщин!
Давайте ж нам хутчіше простих рішень!
Ми ними по недоліках вперіщим!
Врятуємося коштом простих рішень!
Простих нам рішень — як здолати татів
Й простих також добитись результатів!
І весь народ, що свят і многогрішен,
Напружився в чеканні простих рішень...

❙ «Газпром» вдивляється в туманне майбутнє.

З наступного тижня «Україна молода» відновлює триразовий вихід.
Умови передплати на друге півріччя — стор. 7
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«Між мєнтами-ґвалтівниками в Кагарлику і наїздом ДБР на музей існує спільне: це
ознаки становлення мусорського паханату, який безкарний і має картбланш».
Костянтин Кожем’яка
директор видавництва

■ РЕЗОНАНС

■ НА ФРОНТІ

Мистецтво
агресії

Тернове сховище «Градів»
Незаконні збройні формування РФ постійно
порушують домовленості щодо відведення важкого
озброєння

Чому ДБР виламувало
музейні двері

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Євдокія ФЕЩЕНКО
Український національний комітет
Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) вважає
неприпустимими дії представників Державного бюро розслідувань, що мали
місце 26 травня в Національному центрі
народної культури «Музей Івана Гончара». «Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних
органів захисту і підтримки, а не агресії
і насильства на межі актів вандалізму.
Останній раз правоохоронці вдиралися
до приміщення музею силою в січні 2014
р. Ця практика має бути назавжди викорінена», — наголосили в організації,
вимагаючи від керівництва ДБР провести службове розслідування ганебного інциденту, що стався у Києві.
Музей, по суті, став заручником і навіть жертвою непрофесійної роботи так
званих правоохоронців, які останнім
часом намагаються за будь-що притягнути до відповідальності п’ятого президента України Петра Порошенка. Перед
тим за кілька днів ДБР терміново викликало його на 26 травня на допит як свідка в кримінальному провадженні, яке
розслідує обставини переміщення через
кордон України з буцімто приховуванням від митного контролю колекції з 43
картин відомих художників, що переважно пов’язані з Україною: Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського, Вільгельма Котарбінського, Василя Тропініна та інших. Петро Порошенко стверджує, що
не було офіційного повідомлення на допит як свідка, а лише інформація «з відосика».
Отже, лідер опозиції відкривав із
дружиною в «Музеї Івана Гончара» у
присутності журналістів виставку саме
тих спірних картин, у вітринах розмістивши оригінали документів, які засвідчують законність придбання цих творів
мистецтва у приватну колекцію. І вже
зовсім скоро у повному екіпіруванні зі
зброєю, але без рішення суду і будь-яких
пояснень туди прибули спецпризначенці ДБР. Вони силовим захопленням проникли до музею і не пускали всередину
тривалий час ні працівників, ні директора. Очільнику музею Петрові Гончару — матеріально відповідальній особі
— не залишалося нічого іншого, як подати до поліції заяву про вторгнення та
пошкодження майна.
Хто б сумнівався, що ДБР повідомить опісля, що це адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, а тому було прийнято рішення залучити спецпідрозділ.
Тим часом представники партії «Європейська Солідарність» заявили, що переслідування п’ятого президента Петра
Порошенка має суто політичний характер і відбувається за наказом і під тиском президента Володимира Зеленського.
А виставку картин, стверджують,
після зняття карантинних обмежень
зможуть побачити всі бажаючі безплатно. ■

За минулі три доби збройні формування Російської Федерації їхні посіпаки та найманці 29 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли
наші позиції із заборонених Мінськими
домовленостями мінометів калібрів 120
мм і 82 мм, а також гранатометів різних
систем i стрілецької зброї.
Найгарячіше було на донецькому
напрямку. В районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання
«Схід» противник обстріляв наші оборонні укріплення поблизу Широкиного, Водяного, Старогнатівки, Богданівки зі стрілецької зброї. По околицях
Новомихайлівки, Пищевика, Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Березового та Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.
Неподалік Пісків росіяни вели вогонь
по наших позиціях зі 120-мiлiметрових
мінометів.
Наші військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки, зранку в

середу помітили, як розвідку проводить
безпілотник противника типу «Квадрокоптер». Застосувавши штатне озброєння, українські воїни збили ворожий
БпЛА.
На луганському напрямку по опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник відкривав
вогонь із мінометів різних калібрів, які
давно мали б бути відведеними від лінії
бойового зіткнення, та гранатометів.
Зокрема, з мінометів калібру 120 мм,
автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів агресор вів вогонь біля населених пунктів Луганське
та Оріхове. Неподалік Кримського та
Новолуганського окупанти використовували міномети 82-го калібру.
Від кулі снайпера 26 травня загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, 24-річний молодший сержант Віталій Лімборський.
«Те, що я підписав контракт і став мо-

лодшим сержантом, відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні. І рідні пишаються мною, особливо мама, а
для меншого братика Антона, можливо,
колись буду прикладом для наслідування», — цитують військові його недавнє
інтерв’ю пресслужбі оперативного командування «Південь». Віталій — четверта бойова втрата українських силовиків у травні.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань
припинення вогню та стабілізації лінії
розмежування сторін у черговому звіті
повідомила, що незаконні збройні формування Російської Федерації свідомо
не виконують Мінські угоди та постійно
порушують існуючі домовленості щодо
відведення важкого озброєння від лінії
розмежування. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ. Окрім цього, напередодні Місія повідомляла про такі ж
порушення неподалік населеного пункту Тернове Донецької області. Там були
розміщені 122-мiлiметрова реактивна
система залпового вогню БМ-21 «Град»,
три самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика»
та сім гаубиць невстановленого типу.
Крім того, за межами місць зберігання
озброєння виявлено вісімнадцять танків окупаційних військ.
Із метою приховування своїх злочинних дій загарбники систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ та
відмовляють у доступі патрулям Місії,
посилаючись на протидію розповсюдженню CОVID-19 або на необґрунтовані
накази своїх командирів. ■

■ СУД ТА ДІЛО

Катерина БАЧИНСЬКА
Грошова застава у 168 тисяч гривень і зобов’язання носити електронний браслет.
Печерський суд Києва змінив запобіжний захід Яні Дугар, підозрюваній у справі про
вбивство журналіста Павла
Шеремета. Крім того, вона має
перебувати в районі, в якому
розміщена військова частина,
де вона служить.
Уже за три години після засідання суду адвокат підозрюваної повідомив, що кошти на
її заставу зібрали активісти.
«Друзі, це неймовірно, але за
три години сума зібрана з надлишком. Просимо зупинити
платежі й видаляємо реквізити. Надлишок буде спрямовано на роботу в судовому
слідстві й, за узгодженням з
основними фундаторами, для
правової допомоги іншим добровольцям», — повідомив адвокат Віталій Коломієць.
Донині Яна Дугар перебувала під домашнім арештом
і не мала змоги самостійно
виплатити грошову заставу в
розмірі 168 тисяч гривень. «Ці
кошти для Яни були нереальними», — зауважує адвокат.
Адже останній рік вона не
мала змоги працювати і тому
жила завдяки державній допомозі та підтримці рідних.
Ще двох підозрюваних у
цій справі — Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко — суд
залишив під вартою ще на два
місяці без права внесення застави.
Нагадаємо, 22 травня
поліція заявила про завер-

«Затягли» у справу
Заставу Яні Дугар зібрали за пару годин

❙ Активісти не вірять правоохоронцям.
❙ Фото Укрінформу.
шення розслідування щодо
підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Тим часом офіс
генерального прокурора змінив усю групу прокурорів у
справі про вбивство журналіста, і вже наступного дня сторона обвинувачення змінила підозри: Андрій Антоненко те-

пер не організатор, а виконавець за попередньою змовою,
Юлія Кузьменко — виконавець, а Яна Дугар нібито є
посібником.
Президент Володимир Зеленський минулого тижня під
час спілкування з журналістами заявив, що його «затяг-

ли» у справу про розслідування вбивства журналіста Павла
Шеремета, і пообіцяв: якщо
як підозрюваних «знайшли не
тих людей», винні в цьому понесуть відповідальність. Тож
у правоохоронців тепер дилема: призначених посадити чи
самим сісти? ■

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

45 млрд

гривень

1 млрд

доларів

Майже 1 млн гривень

42 тис.

дітей

До 22,5 тис. осіб

запланованих
втратив тудопомов Україні через карану анексованадходжень не отримав бюджет до загального ристичний бізнес у Києві, заявив мер ги через пандемію отримали українські при- тин повернули з інтернатів у проблемні роди- ному Криму було призвано до російської армії з
фонду за січень-березень 2020 року, поскаржив- столиці Віталій Кличко.
кордонники від Євросоюзу, повідомила прес- ни, заявила голова правління Української ме- 2015 року, констатували в Міністерстві реінтеграрежі з прав дитини Дар’я Касьянова
служба ДПСУ.
ся голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
ції тимчасово окупованих територій України.
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■ ЗООКУТОЧОК

■ COVID-19

Обмін звірятами

Карантинна
десятина

У заповіднику
«Асканія-Нова»
народились 150
сагайчат, 35 муфлонів,
4 кулани, 9 бізонів та
чарівне верблюденя

Вимагають послаблень працівники
культури
Катерина БАЧИНСЬКА

Ірина КИРПА
Біосферний заповідник на Херсонщині отримав прибуток від продажу 20 куланів та 8 європейських ланей. Рідкісні тварини успішно пройшли 30-денний карантин
по прибуттю з Херсонської області
і відтепер житимуть у Тарутинському степу, що на півдні Одещини.
Уклавши взаємовигідний контракт,
представники заповідника «Асканія-Нова» отримали змогу подолати фінансові труднощі, що виникли через пандемію коронавірусу.
Адже за кілька місяців вимушеного простою без туристів знаменитий заповідник на Херсонщині не
дорахувався майже 10 мільйонів
гривень.
«Заробіток від реалізації тварин та вирощених рослин становить майже 50 відсотків нашого
доходу, — розповів директор заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко. — Отримані кошти допоможуть нам повноцінно відновити екскурсійні маршрути та
найближчим часом прийняти перші групи туристів» .
За словами пана Гавриленка,
компенсація за таких форс-мажорних обставин, як карантин через
пандемію коронавірусу, на жаль,
державою не передбачена. А працівникам заповідника зараз вкрай
необхідні кошти для здійснення
протипожежних заходів напере-

додні старту літнього сезону. Не
менш важливим є вчасний початок роботи із заготівлі кормів для
тварин.
Забезпечити нормальне життя заповіднику в Херсонській області допоміг справжній бебі-бум,
який став приємним сюрпризом
після цьогорічної аномально теплої зими. Від початку січня мають
відчутне поповнення: у просторих
вольєрах народились 150 маленьких сагайчат, 35 муфлонів, 4 кулани, 9 бізонів та чарівне верблюденя. Молодняк, який уже підріс,
допоміг не лише поповнити живий біоресурс у самому заповіднику «Асканія-Нова», а ще й став
справжньою паличкою-виручалочкою в умовах коронавірусного карантину.
Так, куланів та європейських
ланей продали діловим партнерам з Одеської області: це перший
крок реалізації довгострокової
програми реінтродукції у рамках
ревайлдінг ініціативи в регіоні дельти Дунаю, метою якої є створення там до 2035 року вільної популяції (від 250 до 300 куланів). Тварин поселили у тимчасовому вольєрі, а восени, коли адаптаційний
період закінчиться, усіх випус-

тять у дику природу.
«Крім Тарутинського степу,
ми плануємо повернути куланів
на Жебриянську гряду, біля міста Вилкове, — зазначив виконавчий директор природоохоронної
організації Rewilding Ukraine
Михайло Нестеренко. — Їх випас дозволить підтримувати траву короткою, що принесе користь
таким тваринам, як ховрах та степовий бабак, а також зменшить
ризик пожеж шляхом вилучення
надлишкової рослинності».
До речі, у Ренійському
районі, поблизу села Орловка
Одеської області, також за участю Rewilding Ukraine проводяться роботи з відновлення природного водообміну озера Картал.
Туди три роки тому завезли водяних буйволів, яких поселили
в екопарку «Картал». ■

■ ПРОМИСЕЛ

Деревина була в ціні
У Будянському лісництві реставрували історичну вагову
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у Будянському лісництві Смілянського лісгоспу, днями
лісівники завершили реставрацію історичної вагової для деревини. За словами директора лісгоспу
Юрія Сегеди, на підприємстві розробили програму з відродження історичної спадщини, пов’язаної
з лісовим господарюванням. Вагова в цьому лісництві — один із таких незвичайних об’єктів, який
демонструє особливості
реалізації деревини у XIX
та першій половині XX
століття.
Як розповіли «Україні
молодій» у Черкаському
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обласному управлінні лісового та мисливського
господарства, за свідченням історичних джерел,
деревина в ті часи була в
ціні. Адже початок XIX
століття на Смілянщині
ознаменувався великим
сплеском розвитку машинобудування, що викликало високий попит на лісопродукцію. Власники приватних лісових угідь продавали свої лісові наділи
«під зруб», що спричиняло нестачу палива для місцевих громад. Вартість лісоматеріалів різко зростала. Так, приміром, у 1896
році один фут кубічний
деревини коштував 1,93
руб., тодi як один пуд чавуна коштував 0,28 руб., а

пуд сталі — 0,36 руб.
Значний попит на деревину, наголошують черкаські лісівники, започаткував новий, більш контрольований метод її реалізації — на вагу. Більшість
селян заробляли дрова для
опалення власних осель,
працюючи в лісі восени
та взимку, а навесні саджали нові ліси. А от жителі міст, установи, контори купували дрова саме
на облаштованих вагових
дворах. Чому саме важили? Бо доставка відбувалася волами, кіньми, тож
суворо слідкували, щоб не
було перевантаження на
підводах i возах.
«Вагова в Будянському лісництві — це ще

один привабливий об’єкт
для тих, хто полюбляє історію, мандрівки лісами,
цікавиться роботою лісового господарства. Оскільки лісівники Черкащини
працюють у напрямку розвитку лісового туризму,
то в нашій області є багато унікальних природних
та історичних об’єктів,
пам’яток, які лісівники
відшуковують i беруть під
свою опіку», — наголошує начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр
Дзюбенко.
За останні три роки
лісівники відновили 36 лісових джерел i криничок,
минулого року відкрили
10 еколого-просвітницьких стежок. Для громадськості, молоді, туристів
— це неформатний інтерактивний спосіб пізнати
щось нове, познайомитися з роботою лісівників і
заодно активно відпочити
у місцевих лісах. ■

Уже впродовж кількох днів кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищує кількість заражених. Тому урядовці впевнено оголосили про третій етап виходу з карантину. Уже з понеділка українці
зможуть безперешкодно подорожувати Україною, відвідувати спортивні зали та проводити групові заняття до 10 осіб. Окрім цього, уряд прогнозує найближчим часом відкриття авіасполучення.
«Ми розглядаємо ЄС, дивимося на його динаміку і потенційно теж
готові відкривати кордони, але за умови, що у своїй країні ми будемо
мати можливість і здатність системи охорони здоров’я реагувати на небезпеку, коли будемо бачити, що заповненість ліжок хворими на коронавірусну хворобу не перевищує, наприклад, 50%», — наголосив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Під питанням поки відкриття культурної сфери. Незважаючи на
протести працівників галузі, які вимагають послаблень і для них, у МОЗ
переконують, що говорити про це буде доцільно лише після 10 червня.
«Виходячи з нашої постанови щодо карантину на території країни, який
продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які в нас є сьогодні, чи тому етапі, який у нас буде з
1 червня або після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до
22 червня: яким чином можна проводити великі заходи, в які строки і
за яких умов», — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Тим часом дитячі табори будуть відкриті лише на останньому етапі
виходу з карантину. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Повноцінну роботу кафе та ресторанів міністр обіцяє
лише з 10 червня. Авіасполучення в Україні відновиться лише з 15 червня. Натомість автомобільне сполучення з сусідніми країнами діє без
обмежень.
Незважаючи на послаблення, деякі області, такі як Львівська, Закарпатська та Рівненська, поки не готові до другого етапу виходу з карантину. Адже епідемічна ситуація в цих регіонах усе ще перевищує
допустиму кількість заражень. ■

■ ОСВІТА

Не Стенфорд, але...
Шість вітчизняних вишів потрапили
до рейтингу кращих навчальних
закладів світу
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Цього року до рейтингу найуспішніших університетів світу за версією QS World University Rankings
увійшли одразу шість вітчизняних вишів. Найвищу
сходинку серед них посів Харківський національний
університет імені. В. Каразіна, який «виборов» 491-ше
місце. Відповідно, Київський національний університет імені Т. Шевченка зайняв 541-550-ту сходинку, Харківський i Київський національні технічні університети
— 651-700-ту та 701-750-ту, Сумський державний університет — 701-750-ту, Львівський політехнічний інститут — 751-800-ту.
У порівнянні з минулим роком ситуація для українських вишів не змінилася, тому що список лідерів
лишився незмінним. Оцінюючи рівень успішності, експерти керуються такими критеріями, як академічна
репутація закладу, індекс цитування статей його представників, відсоток іноземних студентів, репутація ВНЗ
серед роботодавців.
Потрапити до цього престижного списку наразі намагається переважна більшість вишів світу, оскільки
QS World University Rankings визнаний одним із найавторитетніших глобальних рейтингів вищих навчальних закладів. Цього року лідером загального світового
рейтингу університетів було визнано Массачусетський
технологічний інститут (США), другу і третю сходинки посіли Стенфордський і Гарвардський університети
(США), четверту — британський Оксфордський університет. ■

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

149

ветеранів

За 90 днів

Майже 84%

підприємців

30

осіб

У топ-10

найкращих

російсько-української
до дати відправлення розпочне
розглядають криоштрафували в Україні
міст
війни перебувають у в’язницях Украї- продавати залізничні квитки АТ «Укрзалізниця» зу як можливість для подальшого вдалого роз- у період карантину за поширення за рівнем розвитку економіки спільного користуз початку літа, зазначив міністр інфраструктури витку, за дослідженням Львівської бізнес-школи фейків про Covid-19, поінформу- вання ввійшов Київ, згідно з індексом Consumer
ни, повідомили у Мін’юсті.
України Владислав Криклій.
Українського католицького університету.
вала «Четверта влада».
Choice Center.
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УКРАЇНА І СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

...Великий міжнародний бізнес, який і в
«докарантинну» епоху входив в Україну
напрочуд обережно, сьогодні опинився
на черговому роздоріжжі. Умови ведення бізнесу, як періодично наголошують
його представники, доведеться змінювати. Але чи залишиться у цьому новому
світі місце для України, чи вихід із карантину ознаменує для нас новий етап
економічного занепаду, а чи, навпаки,
стане вікном можливостей, і що треба
зробити, аби знайти своє місце у новій
світовій економіці?
Президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер назагал оцінює ситуацію в нашій країні стримано
оптимістично. Але при цьому наголошує:
домашнє завдання із захисту прав інвесторів нам таки доведеться виконувати.
...Ми спілкуємося по «Скайпу» — карантин. І пан Гундер розпочинає із невеличкого історичного екскурсу.

Українська структура —
найбільша в Європі
— Американська торгова палата була
заснована в Україні в 1992 році. Це був
саме той рік, коли після оголошення Незалежності в Україні масово відкривалися посольства іноземних держав та водночас сюди заходили перші міжнародні
компанії. Значна частина їх об’єдналася
— так і була створена Американська торгова палата. Палата представляє найбільших інвесторів та міжнародні компанії, які працюють в Україні, наповнюють державний бюджет мільярдами
гривень і забезпечують робочі місця для
сотень тисяч людей.
Сьогодні у нас налічується понад 600
компаній-членів. Ми є частиною Торгової палати США, яка розміщена у Вашингтоні, через дорогу від Білого дому.
Це одна з найбільших бізнес-асоціацій у
світі. Крім України, американські торгові палати є в 43 країнах Європи. Але
саме Американська торгова палата в Україні є найбільшою у Європі. На постійній основі у нас працює 43 особи.
Діємо у трьох ключових напрямах.
Перший — B2G (Business to Government)
— доносимо голос бізнесу до органів державної влади. Ми ведемо діалог із Верховною Радою, Офісом президента, Кабміном та іншими структурами, які мають вплив на формування бізнес-клімату в Україні. У нашій Палаті діють 20
комітетів, серед них: податковий, митний, аграрний, харчової промисловості,
банківський, охорони здоров’я. Кожен із
комітетів формує проблематику в розрізі
своєї галузі, вносить свої пропозиції,
тоді ми узагальнюємо їх і формулюємо
основні пріоритети.
Другий напрям роботи — B2B
(Business to Business) — ми є платформою, де зустрічаються бізнесмени, генеральні директори, які мають змогу
спілкуватися і генерувати нові ідеї. Для
бізнесу таке спілкування є доволі важливим, адже дозволяє залучати нових
клієнтів та планувати спільні проєкти.
Третій напрям — B2U (Business to
Ukraine) — ми просуваємо Україну в
світі як напрям для інвестицій та доносимо інформацію про неї до потенційних
інвесторів із різних країн. Ми розповідаємо, як бізнес почуває себе тут, які є
можливості для інвестицій в Україні.

Світ без «корони»
■ Епідемія коронавірусу вже суттєво
змінює структуру світової економіки.
Як, на вашу думку, вплинуть ці процеси
на Україну? Що має зробити українська влада, аби з мінімальними втратами
вийти з карантину?
— Я б виділив три головні пріоритети. Перший із них — це, безумовно, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, що напрочуд важливо
для макроекономічної стабільності в Україні. Співпраця з МВФ — знак схвалення для потенційних партнерів та інвесторів, що у державу можна інвестувати.
Другий — це активна боротьба із
COVID-19, аби врятувати більше людських життів. І третій — це відновлення
економіки в Україні задля збереження
робочих місць.
Наші компанії-члени сьогодні ак-

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Андрій Гундер: Конверт із
ви не зможете засунути
тивно мобілізують свої сили і допомагають українцям. І хоча абсолютна більшість із міжнародних бізнес-компаній,
які сьогодні працюють в Україні, не досягне запланованих результатів, усі
вони активно допомагають державі та
громадянам: надають медичне обладнання, товари першої необхідності.
Вони переконані: якість медичних послуг має бути ключовою у реформі охорони здоров’я.
Безпека та захищеність працівників
мають надзвичайно важливе значення
для кожного добросовісного роботодавця.
Саме тому наша Палата розробила
свій план виходу з карантину, що складається із чотирьох етапів. Вихідною
точкою для нас стане 4-й етап виходу з
карантину, який був анонсований урядом України.
На першому та другому тижнях найголовнішими з них є повна щоденна дезінфекція офісу, закупівля та забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту, реорганізація офісу
з дотриманням соціальної дистанції між
робочими місцями у 1,5-2 метри. На третьому та четвертому тижнях — температурний скринінг, запровадження політики «чистого столу», робота в малих
групах/позмінна робота, участь у зустрічах буде можлива лише в разі крайньої
необхідності та з дотриманням усіх правил безпеки.
Пріоритетом у нашій стратегії є наші
співробітники, тому ми зробили акцент
на м’якому та поступовому поверненні
до роботи.

Зелений тариф: влада передумала?..
■ Торік Україна залучила рекордні
інвестиції у розвиток зеленої енергетики.
Сьогодні ж влада змінює правила гри на
цьому ринку, значною мірою через власні помилки та протекціоністську політику, але все ж таки... Чи порушуються при
цьому права інвесторів та як ви, з урахуванням ситуації, розцінюєте перспективність галузі для міжнародного бізнесу?
— І справді, упродовж останніх років
ми були свідками того, як зарубіжні інвестори вкладали гроші в українську відновлювальну енергетику. Йдеться насамперед про енергію вітру, сонця, назагал
сума інвестицій сягнула понад 3 млрд
євро. Це був значний внесок у розвиток
української економіки. Для досягнення
цієї мети, як відомо, комерційні банки
надавали бізнесменам значні суми кредитного фінансування, спираючись на
обіцянки держави Україна щодо зеленого тарифу.
Що ж ми побачили в результаті? Що
торік навесні в Україні було ухвалено
закон про запровадження зелених аукціонів в Україні. Але водночас наприкінці літа цього ж 2019 року законодавці та
Міністерство енергетики почали обговорювати варіант запровадження ретроспективного перегляду чинного зеленого тарифу. Який, нагадаю, раніше влада
гарантувала відповідним законом. Під
який, знову ж нагадаю, бізнесмени позичали гроші у комерційних банків.
Проблема ретроспективних змін, як
один із регуляторних ризиків, з якими
стикаються інвестори, підкреслюється
Європейським банком реконструкції та
розвитку та секретаріатом Енергетичного співтовариства. За їхніми рекомендаціями, реалізація механізму аукціону
має на меті уникнути проблеми ретроспективних змін, включаючи зниження
зелених тарифів.
Адже іноземні інвестори розпочали
реалізацію своїх проєктів із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії відповідно до українського законодавства, яке чітко гарантувало їм от-

❙ Андрій Гундер.

Президент Американської торгової палати
в Україні Андрій Гундер — про загрозу ретроспективного
перегляду законів, нову структуру світової економіки
та перспективи нашого аграрного сектору
римання затвердженого владою зеленого тарифу. Держава закріпила цілі щодо
майбутнього нарощення генерації з відновлюваних джерел та гарантувала інвесторам викуп усієї виробленої електричної енергії з ВДЕ за зеленим тарифом.
Тож будь-які односторонні ретроспективні зміни зеленого тарифу були б грубим
порушенням прав інвесторів та гарантій
держави.
Внесення односторонніх ретроспективних змін до зеленого тарифу буде суперечити неодноразово заявленим пріоритетам нового уряду щодо зобов’язань
України залучити прямі іноземні інвестиції для стимулювання зростання ВВП
та боротьби зі змінами клімату шляхом
розвитку енергоефективності та відновлюваної енергетики.
На думку компаній-членів Палати,
український енергетичний сектор, особливо ВДЕ, має значний потенціал для
залучення інвестицій. Для досягнення
ключової мети — інтеграції до європейських енергетичних ринків — Україна повинна забезпечити прозорість, конкурентоспроможність і стабільність для гравців українського енергетичного сектору.
Уряду слід уникнути внесення односторонніх ретроспективних змін, щодо
яких не досягнуто консенсусу з інвесторами. Я певен, що успішна реалізація
проєктів з відновлюваної енергетики, які
впроваджуються з використанням міжнародного фінансування, надасть потужний сигнал потенційним іноземним інвесторам про те, що Україна є відкритою
для бізнесу.

Можливості для аграріїв і виклики для
банкірів
■ Україна все більше і більше стає аграрною державою: відсоток продовольчо-сировинного експорту в нас постійно зростає. Чи посилить цей процес пандемія коронавірусу і як може відбитися
ця тенденція на українській економіці,
адже, з одного боку, ми продовжуємо залишатися сировинною державою, а з
другого — деякі експерти вже називають
пшеницю «новою нафтою» у посткарантинному світі?
— Аграрний сектор — це і справді

один із рушіїв економіки України. Він
формує 19% ВВП держави. Це значна
цифра, і вона забезпечує понад 40% усіх
валютних надходжень до країни. Йдеться про перспективну, прибуткову й інвестиційно привабливу галузь. Торік Україна експортувала сільськогосподарської
продукції на понад 22 млрд доларів, оновивши другий рік поспіль рекорд аграрного сектору.
Наразі ж ми можемо констатувати,
що в цілому протиепідемічні заходи в Україні не мали відчутного впливу на проведення сезонних робіт. Посівна пройшла
успішно, попит на сільськогосподарську
продукцію залишився незмінним як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Не існує жодного дефіциту чи, навпаки, посиленого попиту. Україна як
провідний світовий експортер не втратила довіри своїх партнерів, вона зуміла забезпечити своїми поставками всіх клієнтів. Сьогодні є можливість збільшити експорт аграрної продукції, зокрема, в час
пандемії забезпечити продовольчу безпеку інших країн.
Цей процес в аграрному секторі відкриває для нашої держави нові можливості, що принесуть додаткові інвестиції в українську економіку та, можливо,
дозволять створити нові робочі місця.
При цьому зростання експортного потенціалу України має супроводжуватися пошуком нових торгових партнерів,
розвитком залізничної інфраструктури
та, що дуже важливо, диджіталізацією
процесів.
■ Торік Національний банк України
отримав від Американської торгової палати відзнаку «Вибір бізнес-спільноти
2019». Як ви оцінюєте стан української
фінансової системи у загальному контексті формування інвестиційного клімату в державі та роль у цьому процесі
НБУ?
— Роль ефективної та стабільної
діяльності української фінансової системи на тлі глобальних кризових явищ,
безумовно, посилюється — і це є необхідною передумовою для економічного зростання України у довготерміновій
перспективі. Особливо, якщо розглядати процес під кутом зору інтеграції у сві-
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❙ Андрій Гундер і Денис Шмигаль.
тові економічні процеси. Тому
ми активно підтримуємо сталий розвиток сектору банківських та фінансових послуг в Україні.
У переддень прекрасного
американського свята Дня подяки ми традиційно дякуємо організаціям та особистостям, які
найбільше зробили для того, аби
Україна стала сприятливим місцем для ведення бізнесу. Торік
у листопаді ми запитали всіх
членів нашої Палати, кому вони
хочуть подякувати насамперед.
І вони всі одностайно сказали:
найбільше вони хочуть подякувати Національному банку України — за проведення активної
монетарної політики, продовження очищення банківського сектору, посилення незалежності НБУ та сприяння макроекономічній стабільності.
Крім того, в умовах світової
пандемії, турбулентності та непрогнозованості бізнес-спільнота також відзначила зусилля
НБУ в протистоянні кризі. Ми
зробили спільну заяву з представниками інших бізнес-асоціацій і наголосили на головних
стратегічних кроках, здійснених Нацбанком, які не допустили деструктивних наслідків
для економіки України.
Ми порівнюємо цьогорічну
кризу з падіннями економіки,
які були у 2008, 2014 роках. І
бачимо цікаву паралель: у 2014
році Національному банку України доводилося рятувати банки, а зараз усе навпаки — банки
рятують економіку, оскільки
вони докапіталізовані та мають
достатній запас ліквідності.
Очевидно, що карантинні
обмеження вплинуть на роботу
банківського сектору та його
фінансові показники. Особливо, якщо ми порівняємо ці показники з цифрами минулого
року, коли прибуток банківського сектору становив майже
60 млрд гривень. Це, до речі,
був найвищий рівень за весь
час роботи українського банківського сектору... Цьогоріч,
звичайно, можливе зниження якості кредитного портфеля, зниження обсягів прибутковості банківської сфери. Але
назагал випробування кризою
українська фінансова система
витримала.
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Між працівником
і роботодавцем
■ В одному зі своїх інтерв’ю
ви радили українській владі
внести зміни до вітчизняного
законодавства, аби забезпечити більшу гнучкість бізнесу в період виходу з кризи. Які кроки,
на вашу думку, необхідні нам
насамперед і наскільки соціальними вони можуть бути?
— Наш меседж дуже чіткий:
компанії-члени Палати вважають, що трудове законодавство
має бути оновлене. Трудовий кодекс, яким сьогодні користується бізнес, був написаний у 1971
році. Це майже півстоліття
тому, за часів неіснуючого вже
Радянського Союзу... І за час,
відколи було ухвалено цей законодавчий акт, дуже багато чого
змінилося.
Експерти Американської торгової палати активно працювали над законопроєктом №2708,
який згодом було відкликано.
Ми розуміємо, що він має бути
доопрацьований, але, водночас,
він зможе лібералізувати надмірно регульоване трудове законодавство і зробити трудові відносини більш гнучкими. Реформа трудового законодавства надасть бізнесу набагато більше
гнучкості як у збереженні поточних працівників, так і швидкому наймі нових.
Сьогодні більшість українського бізнесу перебуває на карантині вже понад два місяці,
і ситуація із пандемією виявила значні прогалини у регулюванні: аби стримати поширення вірусу і водночас надати підтримку бізнесу. Також необхідно регламентувати та узаконити
нові гнучкі та віддалені режими
роботи. Уже сьогодні ми бачимо: ефективність віддаленої роботи може бути навіть вищою,
ніж традиційної, на робочих
місцях.
Раніше, як відомо, існувала
навіть деяка стигма, вважалося,
що коли людина працює вдома,
то це щось вторинне і несерйозне.
Зараз ми на собі переконалося: це
зовсім не так, і диджіталізація
процесів — нагальна потреба. Ми
впевнені, що лібералізація трудового законодавства дозволить
створити рівні правила гри, вона
збалансує інтереси як працівників, так і роботодавців.

Конверт із грошима
в комп’ютер не вставиш!
■ Як ви назагал оцінюєте українські економічні реформи?
Що, на вашу думку, вдалося зробити, а що залишилося нездійсненним?
— Ми бачимо головне: уряд
усвідомлює важливість діалогу з
міжнародними інвесторами і розуміє, що підняти економіку можуть тільки прямі іноземні інвестиції. Це є найголовнішим, що
потрібно сьогодні зробити, щоб
створити робочі місця, сплачувати податки і таким чином піднімати економіку держави. За роки
ми бачимо прогрес у багатьох законопроєктах, які були ухвалені,
зокрема у податковій сфері: почалося вчасне повернення ПДВ, запроваджено прозоре адміністрування. Компанії-члени нашої Палати наголошують: ми хочемо,
аби це продовжувалося!
Ми чуємо багато заяв, слів, закликів, обіцянок, які дають президент України, прем’єр щодо
захисту іноземних інвестицій. У
свою чергу, наша місія в Україні
— захист цих компаній. Сьогодні міжнародні інвестиційні компанії не шукають в Україні привілеїв, вони шукають справедливості. Йдеться про забезпечення верховенства права, реальної
судової реформи, справедливого правосуддя, прозорого відбору
суддів.
Велика проблема нинішньої
України — тіньова економіка.
Вона, за різними підрахунками, становить в державі близько 40%. Нові можливості для
економіки України з’являться,
коли ці компанії все більше виходитимуть з «тіні» і сплачуватимуть податки. Домогтися цього можна, у тому числі й завдяки
діджиталізації, що сьогодні впроваджується у державі.
■ Чи вдалося, на вашу думку, провести в Україні ефективну податкову реформу? І що ще
варто зробити у цьому напрямі?
— Ще раз хочеться вжити
це слово — «діджиталізація».
Вона напрочуд ефективно усуває можливості для реалізації
корупційних схем. Адже конверт із готівкою ви не зможете засунути в комп’ютер: якщо
ми переносимо взаємини між
бізнесом і державою в онлайн,
то одразу ж різко зменшується
кількість елементів, що мають
вплив на поширення корупції.
Важлива також гармонізація податкового законодавства
України з найкращими світовими практиками. Одним із головних показників економічного поступу держави є зростання
ВВП, якого можна досягти за
допомогою боротьби з тіньовою
економікою. Це питання дуже
важливе, і його можна розглядати як один із необхідних критеріїв роботи влади. Реальна детінізація — це один із головних
показників створення інвестиційного клімату в державі для
розвитку підприємств. Варто
продовжити боротьбу з «сірим»
ринком підакцизних товарів.
Водночас важливо зберегти
успішні результати, які вже були
досягнуті. Зокрема, своєчасне
відшкодувавання ПДВ та прозорий процес його адміністрування залишається пріоритетом для
компаній-членів. Запровадження електронного реєстру відшкодування ПДВ стало важливим та
відчутним покращенням для бізнес-спільноти, тому наголошуємо на важливості збереження та
вдосконалення досягнутих покращень щодо своєчасності, прозорості та повноти відшкодування ПДВ. ■

Обрізання
газпромівського
«спрута»
Поставки російського газу в Європу
скорочуються
Ігор ВІТОВИЧ
У заяві для бізнесвидання
«Хандельсблатт» посол США
у Німеччині Річард Ґренелл
сказав, що американці мають намір запобігти завершенню будівництва газопроводу «Північний потік-2».
«Введення подальших санкцій отримало надпартійне
схвалення. Незважаючи на
виборчу кампанію у США,
законодавчий процес може
бути реалізований швидко»,
— заявив Ґренелл, посилаючись на розмову з членами
Конгресу. Посол вкотре розкритикував уряд Німеччини
за підтримку проєкту російського «Газпрому». «Німеччина повинна припинити годувати звіра, водночас недостатньо фінансуючи НАТО»,
— наголосив дипломат. Як
пише «Хандельсблатт», досі
не зрозуміло, яку форму приймують нові санкції. Це можуть бути як торгові штрафи
для компаній, котрі постійно
обслуговують трубопровід,
використовуючи для цього
спеціалізоване обладнання,
так і для покупців російського газу.
США обґрунтовують негативне ставлення до «Північного потоку-2» тим, що той
збільшить залежність Європи
від російського газу. Позицію
США також поділяють Польща та Україна. Минулорічні
санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої трубопрокладні
судна, що в рамках проєкту
прокладали труби дном Балтійського моря. На сьогодні
довжина відсутнього відрізка трубопроводу становить 65
кілометрів на одній із гілок та
85 кілометрів на другій.
За оприлюдненими даними Федеральної митної служби РФ, у деяких випадках відбулося навіть семиразове зниження продажів російського
газу. За даними Федеральної митної служби, його експорт до Німеччини у березні
впав на 45 відсотків у порівнянні з березнем 2019 року.
Туреччина в березні придбала лише 210 мільйонів кубометрів, тоді як у березні 2019
року — 1,418 мільярда кубометрів, будучи одним з основних експортних ринків
«Газпрому». Поставки газу
до Австрії впали на чверть,
до Білорусі — на вісім відсотків. Як причина вказується
тепла зима та зниження попиту внаслідок пандемії коронавірусу. Експерти прогнозують, що до кінця 2020
року частка «Газпрому» на
європейському ринку газу
знизиться на 5 процентних
пунктів (із 39 до 34). Як повідомляє російське видання
«Коммерсант», країни Євросоюзу обмежують закупівлю
російського газу, тому «Газпром» цьогоріч буде змушений знизити ціну сировини і

обмежити постачання палива. Оскільки ж 17 травня закінчився термін дії довгострокової угоди між «Газпромом»
та компанією Europol Gaz на
транзит російського газу трубопроводом Ямал — Європа,
який пролягає через Польщу, «Газпром» систематично скорочуватиме транспортування ним газу, одночасно збільшуючи транзит через
Північний газопровід до Німеччини, а також газопроводом, що проходить через Україну. Очікується, що через
зменшення попиту ціна впаде
нижче 100 доларів за тисячу
кубометрів газу. Цьому сприяє зацікавленість країн ЄС у
диверсифікації постачання
енергоносіїв. У 2022 році також закінчується контракт
на постачання газу з Росії до
Польщі. Цей контракт поляки також не мають наміру
продовжувати. Адже газопровід Baltic Pipe об’єднає польську та данську газотранспортні системи, доставляючи газ із норвезького шельфу. У самій Польщі щорічно
видобувається майже 4 мільярди кубометрів газу, а використовується понад 19 мільярдів кубометрів. Тепер, після закінчення терміну дії 20річної угоди, російський газ
пливе територією Польщі на
принципах, визначених законом Євросоюзу. Тобто Польща повністю контролює трубопровід та може його використовувати відповідно до
власних економічних інтересів, регулюючи ціну транзиту
на основі організованих аукціонів. Голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG)
Єжи Квєцінський нагадав, що
до польського газопорту надходить газ Катару та США. І з
2022 року польська економіка має повністю звільниться
від постачання газу з Росії.
20 травня Суд ЄС відхилив
позов «Північного потоку-2»
щодо обов’язку сповна дотримуватися газової директиви
ЄС. Компанії Nord Stream AG
та Nord Stream 2 AG вимагали
часткової ануляції внесення
змін до директиви та її скасування в повному обсязі, аргументуючи її дисонансом із договорами про передачу газу,
укладеними з «Газпромом».
Директива, яка діє з 23 травня 2019 року, запровадила
положення про те, що потенційно частина газопроводів,
розташованих між державоючленом ЄС і третьою країною,
які потрапляють на територію
держав-членів, підпадає, серед іншого, під національні
норми. Суд зазначив, що директива не стосується безпосередньо компаній-скаржників, а регулюючі органи окремих держав-членів можуть
приймати рішення відступити від положень. Таким чином, Суд ЄС поховав надії як
самого «Газпрому», так і його
німецьких партнерів. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Історія України
12.20 «Боротьба за виживання»
13.10, 15.10, 0.30, 2.50 «На
карантині»: марафон
16.20 Телепродаж
16.50 «Дикі тварини»
18.20 Тема дня
19.20 «Світ дикої природи»
19.55 «Таємне життя собак»
21.25, 23.55, 2.40, 5.40 UA:Спорт
21.35 «Зворотний відлік»
00.00, 3.50 Бюджетники
04.20 Енеїда
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Повернення
блудного папуги»
07.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.35 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.50, 16.50, 20.50, 3.00
«Випадковий свідок»
09.05 Х/ф «У зоні особливої
уваги»
10.55 Х/ф «Хід у відповідь»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.25 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Т/с «МакМафія»
00.40 «Склад злочину»
01.30, 3.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Монстри і пірати»
07.55 М/ф «Атака вірусів»
08.25 Стань диким з нами! У
пошуках великої сімки.
Едемський сад
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.

1 червня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10, 2.15 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.25 «Світ навиворіт-6»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020», с. 81
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22.45 «Гроші-2020»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.20, 3.45 Комедія «Татусі без
шкідливих звичок»

03.10, 3.40 «Орел і решка.
Шопінг»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
09.30, 18.00, 19.00, 2.10
«Стосується кожного»
11.20, 12.25 Х/ф «Хроніки
зради»
13.45 Х/ф «Ромі»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Всього один
поворот»
5-й

01.30 Телемагазин
канал

02.20 Зона ночі

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50
Актуально: економіка.

Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.10 Т/с «Монро»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна

Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»
12.10 Час. Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10 Д/с «Любов, ненависть і
пропаганда»
17.10, 19.15 Т/с «Селище
янголів»

18.10, 22.00 Т/с «На останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія мандрів

Українська мова
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Алгебра
11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Англійська мова
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Історія
України
12.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Географія
12.35 А/ф «Каспер і Емма у
театрі»
14.25 Юні таланти на
UA.Культура. Я
— віртуоз! Прем’єра
загальнонаціонального
мистецького проєкту. 2018
рік
15.50 Країна пісень
16.20 Дикі тварини.
Найсильніші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Двоколісні хроніки-2019.
Норвегія. Як живуть у
глибинці. Що робити на
маленькому острові
19.30 Т/с «Величні Медичі»
21.40 Новини
22.00 Х/ф «Плем’я»
00.20 Х/ф «Містер ніхто»
02.50 Сильна доля. СКАЙ
03.00 Спільно
03.55 UA.Фольк. Спогади
04.50 По обіді-шоу
05.50 Погода

випускний»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.35, 15.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Супермама»
19.10 «Один за всіх»
20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.50 Х/ф «Останній танець
за мною»

Качури. Фільм 4. «Чорна
павутина»
05.45 Телемагазини

09.15, 18.25, 22.15 Yellow
09.25, 23.25 Топ-матч
09.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00 «Барселона» — «Челсі».
1/8 фіналу (2004 р. /05).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
11.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
12.00 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
14.15 «Карпати» — «Боруссія»
(Д) (2010 р. /11). Ліга
Європи УЄФА
16.00 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
16.55 «Великий футбол»
18.40 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
19.35 «Шахтар» — «ПСЖ»
(2015 р. /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів
21.25 LIVE. «Кельн»
— «Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
23.40 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
01.30 Профілактика
05.00 Журнал Ліги Європи

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний

ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 «Помста природи»
07.35 Т/с «Опер за викликом-2»
10.30 «Загублений світ»
14.15 Х/ф «Кікбоксер»
16.05 Х/ф «Команда А»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину11»
23.55 Х/ф «Виворіт міста»
01.30 Т/с «CSI: Місце злочину10»
02.10 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.00, 7.10 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із

ICTV
04.50 Скарб нації
04.55 Еврика!

майбутнього»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.50 Т/с «Філін»

05.05 Служба розшуку дітей

07.15 Варьяти
07.40 Improv Live Show

05.10 Т/с «Відділ 44»

09.30 Х/ф «Жінка-кішка»

05.55 Громадянська оборона

11.20 Х/ф «13 друзів

06.45 Факти тижня

Оушена»

08.45 Факти. Ранок

13.50 Х/ф «Перший месник:
друга війна»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
20.10 «Говорить Україна»

00.20, 2.00 Т/с «Ні слова про

з Костянтином Стогнієм

16.20 Х/ф «Перший месник:
протистояння»
19.00 Таємний агент

21.00, 23.30 Т/с «Акварелі»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.35 Не дай себе обдурити
11.25, 13.20 Х/ф «Змії на

20.20 Х/ф «Чужий. Заповіт»
22.30 Х/ф «Дум»

борту літака»
12.45, 15.45 Факти. День

00.30 Х/ф «Дзвінки»
кохання»

ФУТБОЛ-1
06.00, 9.50, 17.40 Yellow
06.10 «Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
08.00 «Шальке» — «Вердер».
Чемпіонат Німеччини
10.00 «Великий футбол»
11.30 «ПСВ» — «Дніпро» (2012
р. /13). Ліга Європи УЄФА
13.20 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра
13.55 «Динамо» (К)
— «Бордо». 1/16 фіналу
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.50 «Барселона» — «Челсі».
1/8 фіналу (2004 р. /05).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
17.50 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
19.40 «Боруссія» (М)
— «Уніон». Чемпіонат
Німеччини
21.30 #Залишайся з футболом
22.45 «Зоря» — «Фенербахче»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
00.35 «Шлях до Стокгольма»
01.25 Топ-матч
01.30 Профілактика
05.00 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
ФУТБОЛ-2
06.00 Журнал Ліги чемпіонів
06.30 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
07.00, 13.45 Фінали Ліги
чемпіонів (2011 р. /2004
р.)
07.30 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України

02.15 Служба розшуку дітей

13.55 Х/ф «Беовульф»
16.25 Х/ф «Ван Гельсинг»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25 Речовий доказ
10.50, 20.45 Секрети Другої
світової
11.50, 17.05 Дикі тварини
12.50 Сіяя: з нами у дику
природу
13.50 Містична Україна
14.35, 19.55 Фантастичні історії
15.30, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Елемент
19.05 Легендарні замки
Закарпаття
22.35 Невідома Австралія

20.05, 21.20 Х/ф «Зламана
стріла»
22.30 Свобода слова
23.50 Х/ф «Арена»
01.35 Стоп
02.30
03.20
04.10
05.05

Володимир Івасюк
Прокляття Че Гевари
Майор «Вихор»
Прокляття відьом
К1

06.30
08.00
08.35
09.10
10.00

«Top Shop»
М/с «Гарфілд шоу»
«Дай лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
М/ф «Барбі і чарівний
Пегас»
11.30 Х/ф «Лілі — справжня
відьма: подорож у
Мандолан»
13.10 Х/ф «Поспішай кохати»
15.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
19.20 «Орел і решка. Рай і
пекло-2»
20.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.40 Х/ф «Кохання та інші
катастрофи»
01.15 Х/ф «Велика афера»
03.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу в Одесі
16.00 Сімейка У
17.30 4 весілля
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020

2 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська
література
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Історія України
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія
12.20 Всеукраїнська школа
онлайн. Географія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На
карантині»: марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Схеми. Корупція в деталях
17.30 «Дикі тварини»
18.20 Тема дня
19.20 «Боротьба за виживання»
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
00.00 Перша шпальта
03.55 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Вінні Пух і день
турбот»
07.35 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.55, 16.50, 20.50, 3.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Убити «Шакала»
10.30, 22.30 Т/с «МакМафія»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.25 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.40 «Склад злочину»
01.30, 3.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Монстри і пірати»
07.55 М/ф «Атака вірусів»
08.25 Стань диким із нами! У
пошуках великої сімки.
Велетні
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Українська література
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Геометрія
10.55 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Фізика
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Історія
України
12.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Біологія
12.35 А/ф «Піпі, Пупу і Розмарі.
Таємниця викрадених нот»
14.20 UA.Музика. Кліп

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.25, 10.20, 4.50 «Життя
відомих людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.25 «Світ навиворіт-6»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22.45 Драма «Вихід: боги та
царі»
01.30 Мелодрама «Підміна в
одну мить»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Третій зайвий»
18.00, 19.00, 2.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ

23.00, 3.55 Сьогодні
09.15, 4.15 Зоряний шлях

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.15 Скарб нації

06.05 М/с «Майлз із

04.25 Еврика!

майбутнього»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

04.30 Факти

07.20 Варьяти

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.20 Т/с «Грімм»

05.40, 20.15 Громадянська

12.00 Х/ф «Джек і бобове
10.30, 4.35 Реальна містика
12.50 Т/с «Філін»

15.20 Хто зверху?

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

17.15, 19.00 Хто проти

23.20 Контролер

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

20.50 Х/ф «Нерв»
22.40 Х/ф «Ефект Лазаря»

10.05 Х/ф «Дияволиця»

00.10 Т/с «Залишитися в

11.55, 13.20, 0.45 Х/ф

00.00, 2.00 Т/с «Друге дихання»
01.30 Телемагази

06.30 Ранок у великому місті

блондинок?

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»

оборона

дерево»

живих»

«Пастка»

02.30 Зона ночі

12.45, 15.45 Факти. День

5 канал
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Гончаренко рулить
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.45, 2.00,
4.00, 5.00 Час
новин

07.10, 8.10, 21.25,
0.50 Актуально:
економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий
відлік»
08.15, 13.10 Т/с «Монро»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації

14.25 Юні таланти на
UA.Культура. Я — віртуоз!
Загальнонаціональний
мистецький проєкт. 2018
рік
15.45 Країна пісень
16.20 Дикі тварини. Найшвидші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Двоколісні хроніки-2019.
Норвегія. Фестиваль на
острові Трена. Кораблі на
іконах
19.30 Т/с «Величні Медичі»
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Дім, який
побудував Джек»
00.40 Х/ф «Плем’я»
02.50 Сильна доля
03.00 Спільно
03.55 Енеїда. Михаль Семенко
04.25 Енеїда. Олесь Гончар
04.55 #ВУКРАЇНІ. Нижня Апша
05.20 #ВУКРАЇНІ. Артхутір
Обирок
05.50 Погода
СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
11.40, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.35, 15.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Супермама»
19.10 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Останній танець
за мною-2»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 21.00
«Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»

з коронавірусом в
Україні
09.35 Д/с «Світ
майбутнього.
Планета Земля»
10.05, 14.10 Т/с
«Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові

18.15, 21.10 «Великий вівторок»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Кон Експрес»
08.45 «Помста природи»
09.00, 17.20 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «Кікбоксер-2»
15.45 Х/ф «Кікбоксер-3»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.10 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину11»
23.55 Т/с «CSI: Місце злочину10»
02.20 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 4. «Чорна
павутина»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
07.45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії. Прем’єра
08.15 «Кельн» — «Лейпциг».
Чемпіонат Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10 Yellow. Прем’єра
10.20, 21.30 #Залишайся з
футболом
11.25 «Дніпро» — «АІК» (2012
р. /13). Ліга Європи УЄФА
13.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
13.25, 17.35 Журнал Ліги
чемпіонів
13.55 «Бордо» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу (2012 р.
/13). Ліга Європи УЄФА
15.50 «Челсі» — «Барселона».
1/8 фіналу (2004 р. /05).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
18.00 Передмова до матчу
«Ювентус-Динамо» (К)
(1997 р. /98). Золота
Колекція Ліги чемпіонів з
А. Шевченком
18.05 «Ювентус» — «Динамо»
(К). 1/4 фіналу (1997 р.
/98). Золота колекція Ліги
чемпіонів
19.50 «Динамо» (К) —
«Ювентус». 1/4 фіналу
(1997 р. /98). Золота
колекція Ліги чемпіонів
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кораблі»
12.30 Є сенс
15.30, 2.15, 5.15 Машина
часу
16.10 Д/с «Любов,
ненависть і
пропаганда»
17.10, 19.15 Т/с «Селище
янголів»

22.45, 1.10 «Шлях до
Стокгольма»
23.20 «МЮ» — «Зоря» (2016 р.
/17). Ліга Європи УЄФА
02.10 «Наполі» — «Лаціо»
(2018 р. /19). Чемпіонат
Італії
04.00 «Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 #Залишайся з футболом
07.00, 13.45 Фінали Ліги
чемпіонів (2019 р.)
07.30 «Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
09.15 Журнал Ліги чемпіонів
09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00 «Челсі» — «Барселона».
1/8 фіналу (2004 р. /05).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
11.45, 17.50 Yellow
12.00 «Великий футбол»
13.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
14.15 «ПСЖ» — «Карпати»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
16.00 «Кельн» — «Лейпциг».
Чемпіонат Німеччини
18.00 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України

18.10, 22.00 Т/с «На
останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний
вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія мандрів

20.00, 23.00 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.10 «Мальме» — «Шахтар»
(2015 р. /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів
00.05 Топ-матч
00.20 «Вольфсбург»
— «Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
02.10 «Бордо» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу (2012 р.
/13). Ліга Європи УЄФА
04.00 Португалія — Італія. Ліга
Націй УЄФА

16.50 Х/ф «Хижаки»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.15 Х/ф «Каратель»
02.35 Стоп
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Орел і решка. Шопінг»
09.20 Х/ф «Одержимість»
11.30, 17.40 Т/с «Мисливці на
реліквії»
13.10, 20.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
15.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
19.20 «Орел і решка. Рай і
пекло-2»
23.50 Х/ф «Місто на кордоні»
01.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.10 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.15, 1.35 Правда життя
09.25, 0.25 Речовий доказ
10.35, 18.00 Елемент
11.35 Дикі тварини. Отруйні
12.35 Сіяя: з нами у дику
природу
13.35 Містична Україна
14.25, 19.50 Фантастичні історії
15.20, 23.35 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО з минулого
17.00 Дикі тварини
19.00 Володимир Басов. Бігун на
довгі дистанції
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Невідома Австралія
02.30 Бандитська Одеса
К1
06.30 «Top Shop»

14.30, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу в Одесі
16.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi
читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 червня,
і ви отримуватимете газету з другого півріччя.
Передплата на «Україну молоду» оформлюється як за електронною версією Каталогу видань
України «Преса поштою», так і за друкованим
Каталогом видань України «Преса поштою».
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.
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 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
до кінця року — 393 грн 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
до кінця року — 513 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,
до кінця року — 142 грн 62 коп.
Передплатний iндекс
— 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп., на
півроку — 10 грн 00 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020
UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Географія
12.20, 19.20 «Боротьба за
виживання»
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На
карантині»: марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 #ВУКРАЇНІ
17.30 «Дикі тварини»
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
00.00 Спільно
НТН
05.00 «Top Shop»
06.10 М/ф «Малюк і Карлсон»
07.15 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.25 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
07.50, 16.50, 20.50, 3.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не
ходять»
10.30, 22.30 Т/с «МакМафія»
12.50 «Будьте здоровi»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.40 «Склад злочину»
01.35, 3.20 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Монстри і пірати»
07.55 М/ф «Атака вірусів.
Апокаліпсис»
08.25 Стань диким із нами. У
пошуках великої сімки.
Одвічні кити
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Англійська мова
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Алгебра

3 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.25, 10.20, 4.15 «Життя
відомих людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.25 «Світ навиворіт-6»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22.45 Х/ф «Геркулес»
00.40 Мелодрама «Олена
Прекрасна»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Третій зайвий»
18.00, 19.00, 2.10 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Бережи мене, мій
талісман»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

04.10 Скарб нації

06.05 М/с «Майлз із

04.15 Еврика!

майбутнього»
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грімм»

10.30, 4.35 Реальна містика

12.40 Х/ф «Гарфілд»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

Актуально: економіка.

06.20 Особливий погляд

Політика. Соціум

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

15.20, 19.00 Хто зверху?

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

20.10 «Говорить Україна»
смерті»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.20 Зоряний шлях. вечір
00.00, 2.00 Т/с «Чи потрібен
чоловік»
01.30 Телемагазин

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
22.40 Х/ф «Ніхто не вижив»

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

09.30 Онлайн-брифінг

12.30 Про військо

21.00, 22.45, 2.00, 4.00,

МОЗ щодо ситуації з

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

5.00 Час новин

коронавірусом в Україні

16.10 Д/с «Любов, ненависть і

07.10, 8.10, 21.25, 0.50

09.35 Д/с «Світ майбутнього.

11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.05 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Географія
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Хімія
12.10 Сучасна музика на
UA.Культура. Тері Фао
12.35 Х/ф «Хлопчик у золотих
штанях»
14.25 Юні таланти на
UA.Культура Я -віртуоз!
Загальнонаціональний
мистецький проєкт.
Відкриття сезону 2019
року
15.45 Країна пісень
16.20 Дикі тварини.
Найнебезпечніші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Хутір Обирок
— особливе місце на
планеті
19.30 Т/с «Величні Медичі»
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Сховок»
00.05 А тепер усе інакше.
Українські хіти твоєї
юності
01.05 Сильна доля. Kozak System
02.00 Сильна доля. Арсен
Мірзоян
03.00 Спільно
03.55 Енеїда. Олесь Гончар
04.20 Енеїда. Григір Тютюнник
04.50 #ВУКРАЇНІ. Артхутір
Обирок
05.20 #ВУКРАЇНІ. Кінбурська
коса
05.50 Погода

я на тебе чекала»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.35, 15.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Супермама»
19.10 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Давайте
потанцюємо»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «Ураган 500 миль
на годину»
08.40 «Помста природи»
09.00, 17.15 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
15.40 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбія»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.15 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину11»
23.55 Т/с «CSI: Місце злочину10»
01.40 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта

з Костянтином Стогнієм

00.20 Т/с «Залишитися в

12.05, 13.25 Х/ф «Спеціальне

живих»

завдання»

02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Зона ночі

12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт»

Планета Земля»

08.15, 13.10 Т/с «Монро»

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго

05.40, 10.05 Громадянська

20.50 Х/ф «Щасливий день

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

СТБ

04.50 Т/с «Відділ 44»

14.00 Х/ф «Гарфілд-2»

5 канал
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Факти

09.15, 4.10 Зоряний шлях

12.50 Т/с «Філін»

ICTV

пропаганда»
Качури. Фільм 4. «Чорна
павутина»
05.45 Телемагазини

17.20 Таємниці війни
18.10, 22.00 Т/с «На останньому
подиху»
19.15 Т/с «Селище янголів»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії

збитків»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф «Наймані вбивці»

04.10 Феєрія мандрів

01.30 Х/ф «Арена»

(2018 р. /19). Чемпіонат
Італії
04.00 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України

14.30, 19.50 Фантастичні історії
15.25, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
19.05 Два Миронових
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Невідома Австралія
03.00 Запрограмовані долі
03.50 Таємниці дефіциту

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
07.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15 «Боруссія» (М)
— «Уніон». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з
футболом
11.15 «Базель» — «Дніпро».
1/16 фіналу (2012 р. /13).
Ліга Європи УЄФА
13.00 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
13.55 «Динамо» (К) — «БАТЕ»
(2010
р. /11). Ліга
Європи УЄФА
15.50 «Ліверпуль» — «Челсі».
1/4 фіналу (2008 р. /09).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
17.40 Yellow
17.50 Передмова до «МЮ»
— «Мілан» (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
17.55 «МЮ» — «Мілан». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
19.40 «Мілан» — «МЮ». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
21.20 Післямова до «Мілан»
— «МЮ» (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
22.45, 1.10 «Шлях до
Стокгольма»
23.20 «Феєнорд» — «Зоря»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
02.10 «Лаціо» — «Ювентус»

16.45 Х/ф «Відшкодування

ФУТБОЛ-2
06.00 #Залишайся з футболом
07.00, 13.45 Фінали Ліги
чемпіонів (1993 р. /2015
р.)
07.30 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
09.15 Журнал Ліги Європи
10.05 «Ліверпуль» — «Челсі».
1/4 фіналу (2008 р. /09).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
11.50, 17.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
12.00 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
14.15 «Карпати» — «Севілья»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
16.00 «Фрайбург» — «Баєр».
Чемпіонат Німеччини
18.00 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
19.50 Yellow
20.00, 23.05 Ніч Ліги чемпіонів»
21.15 «Шахтар» — «Мальме»
(2015 р. /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів
00.20 «Баварія» — «Фортуна».
Чемпіонат Німеччини
02.10 «Динамо» (К) — «БАТЕ»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
04.00 Швеція — Туреччина. Ліга
Націй УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.35 Правда життя
09.30, 0.25 Речовий доказ
10.40, 18.05 Елемент
11.40, 17.05 Дикі тварини
12.40 Сіяя: з нами у дику
природу
13.40 Містична Україна

К1
06.30
08.00
08.25
08.50
09.50

«Top Shop»
М/с «Гарфілд шоу»
«Дай лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Легенда
танцюючого ніндзя»
11.30, 17.40 Т/с «Мисливці на
реліквії»
13.10, 20.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
15.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
19.20 «Орел і решка. Рай і
пекло-2»
23.50 Х/ф «Поспішай кохати»
01.40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30, 0.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу в Одесі
16.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar
01.20 Теорія зради
02.20 Щоденники Темного
03.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020

4 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Всесвітня історія
12.20, 19.20 «Боротьба за
виживання»
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На
карантині»: марафон
16.20 Телепродаж
16.50 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
17.30 «Дикі тварини»
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
00.00 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про золотого
півника»
07.30 М/ф «Як козаки
мушкетерам допомагали»
07.50, 16.50, 20.50, 3.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.35 «Свідок»
09.00 Х/ф «У моїй смерті
прошу звинувачувати
Клаву К.»
10.30, 22.30 Т/с «МакМафія»
12.50 «Вартість життя»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20, 3.55 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.40 «Склад злочину»
01.30, 3.05 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Монстри і пірати»
08.00 М/ф «Атака вірусів.
Експеримент»
08.25 Стань диким із нами. У
пошуках великої сімки.
Мисливці глибин
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Українська мова
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10, 3.30 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.25 «Світ навиворіт-6»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
21.45 «Право на владу-2020»
00.00 Трилер «Експедиція «Ноїв
ковчег»
02.25 «Гроші-2020»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Третій зайвий»
18.00, 19.00, 2.10, 2.55
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Т/с «Слідчий Горчакова»
00.50 Х/ф «День перший,
день останній»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

06.05 М/с «Майлз із

04.20 Еврика!

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.15, 2.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Грімм»

05.35 Громадянська оборона

10.30, 3.00 Реальна містика

12.10 Х/ф «Амулет

06.30 Ранок у великому місті

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
20.10 «Говорить Україна»

Земномор’я»
15.30, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Пункт
призначення»

21.00 Т/с «Акварелі»
22.50 Х/ф «Полароїд»
23.20 Слідами
00.30 Т/с «Залишитися в
00.00, 2.00 Х/ф «Волошки для
Василини»
01.30 Телемагазин

живих»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.50

Актуально: економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.10 Т/с «Монро»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Світ майбутнього.

Планета Земля»
10.05, 14.10 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10 Д/с «Любов, ненависть і
пропаганда»
17.10, 19.15 Т/с «Селище

Геометрія
11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Фізика
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Всесвітня історія
12.15 Сучасна музика на
UA.Культура. Bahroma
12.35 Х/ф «Сів заблукала уві
сні»
14.20 UA.Музика. Устим
Скрипка. Арія Андрія з
опери «Запорожець за
Дунаєм»
14.25 Юні таланти на
UA.Культура Я — віртуоз!
Загальнонаціональний
мистецький проєкт.
Заключний концерт 2019
року
15.50 Країна пісень
16.20 Дикі тварини.
Найпривабливіші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Острів Обирок і
його мешканці
19.30 Т/с «Величні Медичі»
20.35 Ігри імператорів.
Документальний цикл 16+
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Неоновий демон»
00.25 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо
00.50 UA.Музика. Кліп
01.05 Сильна доля. Арсен
Мірзоян
01.55 Сильна доля. ДахаБраха
02.55 Спільно
03.55 Енеїда. Григір Тютюнник
04.20 Енеїда. Микола
Вінграновський

04.50 #ВУКРАЇНІ. Кінбурська
коса
05.20 #ВУКРАЇНІ. Дрогобич зі
смаком солі
05.50 Погода

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»
20.15 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.05, 0.45 Т/с «CSI: Місце
злочину-11»
23.50 Т/с «CSI: Місце злочину10»
01.35 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 4. «Чорна
павутина»
05.45 Телемагазини

ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
08.50 «Помста природи»
09.15 «Рішала»
11.15, 17.20 «Загублений світ»
13.20 Х/ф «Збиток»
15.20 Х/ф «По сліду»

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч
06.10 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
08.00 Yellow
08.10 «Фрайбург» — «Баєр».
Чемпіонат Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з
футболом
11.15 «Дніпро» — «Базель».
1/16 фіналу (2012 р. /13).
Ліга Європи УЄФА
13.00 Журнал Ліги Європи
13.55 «Шеріф» — «Динамо»
(К) (2010 р. /11). Ліга
Європи УЄФА
15.50 «Челсі» — «Ліверпуль».
1/4 фіналу (2008 р. /09).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
17.35 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
18.00, 4.05 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
19.45 «Зальцбург» —
«Металіст». 1/16 фіналу
(2011 р. /12). Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
22.45, 1.30 «Шлях до
Стокгольма»
23.40 «Зоря» — «Феєнорд»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
02.20 «Рома» — «Мілан» (2018
р. /19). Чемпіонат Італії

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф «Змії на
борту літака»
12.45, 15.45 Факти. День

02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Зона ночі

5 канал

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.35, 15.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.15 «Супермама»
19.10 «Один за всіх»
22.55 Т/с «Пізнє каяття»
00.40 Х/ф «Несплячі в Сіетлі»

04.30 Факти

07.20 Варьяти

12.50 Т/с «Філін»

СТБ

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

майбутнього»
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янголів»
18.10, 22.00 Т/с «На останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 #Залишайся з футболом
07.00, 13.45 Фінали Ліги
чемпіонів (1999 р. /2005
р.)
07.30 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
09.15 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00 «Челсі» — «Ліверпуль».
1/4 фіналу (2008 р. /09).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
11.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
12.00 «Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
14.15 «Севілья» — «Карпати»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
16.00 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
17.45 Yellow
18.00 «Дніпро» — «Пасуш
Феррейра» (2013 р. /14).
Ліга Європи УЄФА
20.00, 23.05 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.15 «Шахтар» — «Реал»
(2015 р. /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів
00.15 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
02.05 «Шеріф» — «Динамо»
(К) (2010 р. /11). Ліга
Європи УЄФА
03.55 Сербія — Румунія. Ліга
Націй УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.40, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25 Речовий доказ
10.50, 18.05 Елемент
11.50 Сіяя: з нами у дику
природу
13.50 Містична Україна
14.40, 19.55 Фантастичні історії

14.30, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт»
16.50 Х/ф «Зламана стріла»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
23.15 Х/ф «Мерзенна
вісімка»
02.10 Т/с «Поганий хороший
коп»
15.30, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
17.05 Дикі тварини
19.05 1377 спалених заживо
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Таємниці Міссісіпі
03.00 Чорна піхота
03.50 Місто, яке зрадили
04.30 Мерилін Монро
05.15 Єврорабині
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «Велика афера»
11.40, 17.40 Т/с «Мисливці на
реліквії»
13.10, 20.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
15.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
19.20 «Орел і решка. Рай і
пекло-2»
00.00 Х/ф «Одержимість»
02.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка
13.30, 22.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу в Одесі
16.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar
02.15 Щоденники Темного
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.20,
5.20 Новини
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська
література
10.35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія
12.20 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На
карантині»: марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 «Дикі тварини»
18.20, 4.25 Тема дня
19.20 «Боротьба за виживання»
19.55 «Таємне життя собак»
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Світова медицина.
Монголія — за межами
степів
22.15 Світова медицина. Японія
— останні довгожителі
Окінави
22.45 Світова медицина.
Південна Корея —
повернення духів
00.00 Схеми. Корупція в деталях
НТН
05.45 М/ф «Мауглі»
07.35 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.55, 16.50, 20.50, 3.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10.20 Т/с «МакМафія»
12.50, 4.00 «Правда життя»
14.15 «Таємниці кримінального
світу»
15.20 «Правда життя.
Професійні байки»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Х/ф «Цінний вантаж»
00.30 «Склад злочину»
01.25, 3.10 «Речовий доказ»
04.55 «Top Shop»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Рівень Маркуса»
08.00 М/ф «Атака вірусів»
08.25 Стань диким із нами!
Шляхом садів. До гирла
ріки
08.55 Новини
09.00 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл
10.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Біологія
10.30 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Українська література

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35,
13.10, 2.00 «Любий, ми
переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп-4»
15.25 «Світ навиворіт-6»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 «Ліга сміху. Дайджест2020»
22.30 «Вечірній квартал-2019»
00.20 Бойовик «Похований
живцем»
05.10 «Світське життя-2020»

5 червня
ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку»
13.50, 14.45, 15.40, 23.45
«Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Третій зайвий»
18.00, 1.35 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Чекай на мене. Україна»
04.30 «Орел і решка. Шопінг»
05.15 «Телемагазин»
05.45 «Мультфільм»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

09.15, 5.50 Зоряний шлях

майбутнього»

річка»

04.25 Служба розшуку дітей

09.20 Половинки

04.30, 0.45 Факти

19.00 Х/ф «Пункт
призначення»
20.50 Х/ф «Пункт

22.40 Х/ф «Пункт
призначення-4»

00.00, 2.15 Т/с «Невідправлений

00.10 Т/с «Залишитися в
лист»

живих»

11.00 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас. Хімія
11.40 Всеукраїнська школа
онлайн. 9-й клас.
Англійська мова
12.15 Сучасна музика на
UA.Культура. Fontaliza
12.35 Х/ф «Хлопчик-фантом»
14.25 Юні таланти на
UA.Культура Я — віртуоз!
Загальнонаціональний
мистецький проєкт.
Заключний концерт 2019
року
15.50 Країна пісень
16.20 Дикі тварини.
Найрозумніші.
Документальний цикл
16.55 Вижити в дикій природі.
Документальний цикл про
природу
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Містер Селфрідж»
19.15 Двоколісні хроніки-2019.
Україна. Наше щоденне
життя на хуторі Обирок
19.30 Ігри імператорів.
Документальний цикл 16+
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Служниця»
00.55 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Bahroma
01.10 Сильна доля. ДахаБраха
02.05 Сильна доля. Антитіла
03.00 Спільно
03.55 Енеїда. Микола
Вінграновський
04.25 Енеїда. Леся Українка
04.55 #ВУКРАЇНІ. Дрогобич зі
смаком солі
05.25 #ВУКРАЇНІ. Карабазівка.
Маленький український
Кувейт
05.50 Погода

Актуально: економіка.
Політика. Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15, 13.15 Т/с «Монро»
09.30 Онлайн-брифінг
МОЗ щодо ситуації з
коронавірусом в Україні
09.35 Д/с «Світ майбутнього.
СТБ
06.00 «Холостяк-10»
09.40, 14.50, 18.15 Т/с «Пізнє
каяття»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
19.00 «Наречена для тата-3»
20.50, 22.40 «Супермама»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбія»
08.45 «Помста природи»
10.45, 17.20 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «Команда А»
15.50 Х/ф «100 градусів
нижче нуля»
19.15 Х/ф «Ідентифікація
Борна»
21.25 Х/ф «Перевага Борна»
23.25 Х/ф «Відморожені»
00.50 Х/ф «Посланець»
02.25 «Облом.UA.»
04.05 «Цілком таємно-2017»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Валенсія» — «Атлетіко».

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.05 Анти-зомбі
11.35, 13.25 Х/ф «Завзяті

01.45 Телемагазин

02.15 Служба розшуку дітей

04.10 Реальна містика

02.20 Зона ночі

5 канал
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30 На власні очі
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.45, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.30, 0.50

05.40 Громадянська оборона

призначення-3»

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

04.50 Т/с «Відділ 44»

16.50 Х/ф «Чужий. Заповіт»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
20.10 Гучна справа

04.20 Еврика!

07.20 Варьяти

11.20 Топ-модель по-українськи
11.00 Т/с «Про що не розповість

04.10 Скарб нації

06.05 М/с «Майлз із

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

ICTV

шахраї»
12.45, 15.45 Факти. День

Планета Земля»
10.05, 14.15 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»
15.30, 2.15, 5.15 Машина часу
16.10 Д/с «Любов, ненависть і
пропаганда»
17.10, 19.30 Т/с «Селище
Чемпіонат Іспанії
07.40, 2.35 Журнал Ліги
чемпіонів
08.05 «Вольфсбург»
— «Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
09.50 Yellow
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з
футболом
11.15 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
13.00 Класичні матчі Ліги
Європи
13.55 «АЗ» — «Динамо» (К)
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
15.50 «МЮ» — «Челсі». 1/4
фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
17.35, 4.00 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
19.20 Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
19.45 «Карпати» — «ПСЖ»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
22.45, 1.30 «Шлях до
Стокгольма»
23.40 «Фенербахче» — «Зоря»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
03.05 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
ФУТБОЛ-2
06.00 #Залишайся з футболом
07.00, 13.45 Фінали Ліги
чемпіонів (2010 р. /2017
р.)
07.30 «Оболонь» — «Шахтар»
(2010 р. /11). Чемпіонат
України
09.15 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
10.10 «МЮ» — «Челсі». 1/4

янголів»
18.10, 22.00 Т/с «На останньому
подиху»
20.00, 1.00 Інформаційний вечір
21.25 Вечірній преЗЕдент
23.00, 0.00 Т/с «Любов/
ненависть»
00.55 ID JOURNAL
03.15 Дзеркало історії
04.10 Феєрія мандрів

12.00
14.15

16.00
17.50

19.35

21.25

22.15
23.25

23.55

01.40

02.10

04.00

фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
«Баварія» — «Фортуна».
Чемпіонат Німеччини
«Боруссія» (Д) —
«Карпати» (2010 р. /11).
Ліга Європи УЄФА
«Ворскла» — «Львів».
Чемпіонат України
«Ворскла» — «Стандарт»
(2011 р. /12). Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
«ПСЖ» — «Шахтар»
(2015 р. /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів
LIVE. «Фрайбург»
— «Боруссія» (М).
Чемпіонат Німеччини
Yellow
«Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
«МЮ» — «Феєнорд»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат
Іспанії
«АЗ» — «Динамо» (К)
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
Ісландія — Бельгія. Ліга
Націй УЄФА
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.55, 1.35 Правда життя
09.35, 0.25 Речовий доказ
10.45 Елемент
11.4 Сіяя: з нами у дику
природу
12.45 Дикі тварини
13.45 Містична Україна
14.35, 17.15, 19.55 Фантастичні
історії
15.25, 23.35 Горизонт
16.25, 21.45 НЛО з минулого

13.55 Х/ф «Костолом»
15.40, 16.20, 22.40 «На трьох»
17.25, 20.05 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
01.15 Х/ф «Дияволиця»
18.10 Невідома Австралія
19.10 Юрій Нікулін
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Таємниці Міссісіпі
02.35 Телеформат
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.35 «Дай лапу»
09.10 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «Неймовірні
пригоди Факіра»
11.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
13.20 «Землячки»
14.15, 21.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
16.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
18.00 М/ф «Планета 51»
19.25 Х/ф «Знайомтесь: Білл»
00.40 Бійцівський клуб»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30
Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Білосніжка:
помста гномів»
23.00 Х/ф «Я, Ерл і та, що
помирає»
01.00 Теорія зради
02.00 Щоденники Темного
02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020

6 червня
UA: Перший
06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30,
5.30 Новини
09.30 Х/ф «МаріяАнтуанетта»
11.15 М/с «Чорний пірат»
12.05, 18.00 ХАЙ-ТЕК
(інноваційна) археологія
12.30, 18.30 Зелені міста
13.00 Світова медицина.
Монголія — за межами
степів
13.30 Світова медицина. Японія
— останні довгожителі
Окінави
14.00 Світова медицина.
Південна Корея —
повернення духів
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 Реаліті-шоу «Фермер
шукає дружину»
— Австралія
17.00 Втеча до ідеального міста
19.00 Т/с «Максиміліан і Марія
Бургундська»
20.00 Д/ф «Острови: Карибські
острови: занурення з
акулами»
21.20 «Суперчуття»
22.00 Х/ф «Сніданок у
Тіффані»
00.30 Святі та грішні
01.25 #ВУКРАЇНІ
02.50 Енеїда
03.45 Сильна доля
04.35 Бюджетники
НТН
05.25 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
06.40 Х/ф «Чекаю та
сподіваюсь»
09.05 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
12.15 «Легенди карного
розшуку»
15.40, 3.15 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Формула
кохання»
21.15 Х/ф «Порятунок»
23.00 Х/ф «Цінний вантаж»
01.00 «Жорстокий спорт»
03.40 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Мультмарафон на
UA.КУЛЬТУРА. Сандокан
09.00 Новини
09.05 Війни за статки. Джоні
Депп. Документальний
цикл
10.00 Богослужіння церкви
адвентистів сьомого дня
10.55 Боротьба за виживання.
Документальний цикл
12.10 Чилі. Дика мандрівка.
Птахи. Документальна
програма
13.20 Альпи: снігові
ландшафти. Всесвітня
природна спадщина.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»
06.15, 7.00 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
12.30 Х/ф «Геркулес»
14.20 Драма «Вихід: боги та
царі»
17.10 Х/ф «Хроніки нарнії:
підкорювач світанку»
19.30, 5.25 ТСН
20.20 «Чистоnews-2020»
20.30 Прем’єра «Вечірній
квартал-2020»
21.45 «Вечірній квартал»
23.20, 0.20 «Світське життя2020»
01.15 «Ліга сміху. Дайджест2020»
02.55 Бойовик «Похований
живцем»
04.25 «Любий, ми
переїжджаємо»

ІНТЕР
06.30 «Слово предстоятеля»
06.45 Х/ф «Там, на невідомих
доріжках»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Підкидьок»
12.30 Х/ф «Кортик»
16.20 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
18.00, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова»
20.00, 2.10 «Подробиці»
22.30 «Ювілейний бал
Олександра Малініна»
00.05 Х/ф «Другорядні люди»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
03.55 «Орел і решка. Івлєєва vs.
Бєдняков. Небачене»
04.45 «Орел і решка. Дива світу2. Небачене»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

02.50 Зона ночі

ICTV
04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.45 Факти
05.15 «На трьох»
06.20 Перше, друге і компот!
07.15 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
09.25, 13.00 Т/с «Контакт»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Поганий хороший
коп»
15.10 Х/ф «Ґранд-реванш»
17.10 Х/ф «Стій! Бо моя мама
стрілятиме»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Смертельні
перегони»
21.00 Х/ф «Смертельні
перегони-3»
22.50 Х/ф «Смертельні
перегони-2»
00.40 Х/ф «Мерзенна
вісімка»
03.25 Х/ф «Спеціальне
завдання»

06.00, 7.05 Kids’ Time
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

06.05 М/ф «Гноми вдома»
07.10 Таємний агент

07.30, 5.50 Зоряний шлях

08.20 Хто проти блондинок?
10.10 Хто зверху?

08.00, 15.20 Т/с «Акварелі»

15.50 М/ф «Тарзан»
17.30 Х/ф «Джордж із

17.00, 21.00 Т/с «Віражі долі»
джунглів»
20.00 Головна тема

19.10 Х/ф «Книга джунглів»
21.00 Х/ф «Людина-павук»

23.00, 2.15 Т/с «Обираючи долю»

23.20 Х/ф «Пункт
призначення-5»

01.45 Телемагазин
03.20 Реальна містика

11

01.00 Т/с «Залишитися в
живих»

5 канал
06.00 Час-Time

новин

09.30 Автопілот-новини

15.15 Гончаренко рулить

21.20 Вечірній преЗЕдент

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10

07.20 Д/с «Природа»

09.40 Автопілот-тест

15.35 На власні очі

21.35, 3.00 Вікно в Америку

Машина часу

07.50, 8.50, 21.25, 0.10

09.50 Драйв

17.10 Т/с «Селище янголів»

22.00 Т/с «На останньому

10.05, 14.15 Т/с «Кримінальна

18.10 Є сенс

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

Актуально: економіка.
Політика. Соціум

Австралія»

подиху»

18.40 Про військо

23.00 Т/с «Любов/ненависть»

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

08.15, 13.15 Т/с «Монро»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.15 Особливий погляд

20.00, 21.00, 22.45, 0.00,

08.40 Натхнення

12.15 Медекспертиза

19.35 Спостерігач

01.15 Документальний фільм

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час

09.15 Копійка до копійки

12.35 Феєрія мандрів

20.10, 5.15 Рандеву

03.20 Дзеркало історії

Німеччини
07.30 «Іллічівець» — «Дніпро»
(2011 р. /12). Чемпіонат
України
09.15, 16.00 Журнал
«Повертаючись до
перемог». Чемпіонат
Іспанії
09.45, 1.55 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00 «Барселона» — «Реал»
(2007 р. /08). Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
11.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
12.00 «Фрайбург» —
«Боруссія» (М). Чемпіонат
Німеччини
13.45 Топ-матч
13.55 LIVE. Матч. Чемпіонат
України
16.25 LIVE. «Лейпциг» —
«Падерборн». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 18.55 Yellow
19.10 Класичні матчі Ліги
Європи. Прем’єра
20.00, 22.50 «Шлях до Базеля»
21.00 «Шахтар» — «Шальке».
1/16 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
23.35 Матч. Чемпіонат України
02.10 «Динамо» (К) — «АЗ»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
04.00 Іспанія — Хорватія. Ліга
Націй УЄФА

15.30
16.30
17.25
21.00
00.40
01.35

14.50 Нова Зеландія:
забутий рай. Всесвітня
природна спадщина.
Документальний цикл
16.15 Двоколісні хроніки-2019.
Туніс. У горах біля Сахари.
Печерне село Матмата
16.35 Двоколісні хроніки-2019.
Туніс. Чи безпечно тут.
Ночівля у випадкових
пастухів
16.55 Двоколісні хроніки-2019.
Туніс. Під конвоєм поліції.
Вимушений автостоп
17.15 Двоколісні хроніки-2019.
Норвегія. Два рекорди за
один день. Острів на краю
світу
17.40 Країна пісень
18.45 Х/ф «Прелюдія долі»
20.35 Онлайн-концерт
симфонічного оркестру
Українського радіо
21.10 Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному
21.40 Новини
22.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА.
Музичний квартет Kyiv
Tango Project
23.35 Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному
00.05 КлезмерФест. Bandaradan.
Найкраще-2019
00.55 КлезмерФест. Dj
Boochyaman. Найкраще2019
01.35 КлезмерФест. Kapeyla
Revuckogo, D. Popova,
Opening +2ViolinsKids.
Найкраще-2019
01.50 Країна на смак
04.50 #ВУКРАЇНІ. Карабазівка.
Маленький український
Кувейт
05.20 #ВУКРАЇНІ. Малі

Селменці, розділені
кордоном
05.50 Погода
СТБ
05.45, 9.30 «Неймовірна правда
про зірок»
07.35 Т/с «Коли ми вдома»
10.20 «Хата на тата»
14.45 Т/с «Татусі»
19.00 «МастерШеф.
Професіонали-2»
21.25 «Х-Фактор-10»
00.20 «Х-Фактор. Дайджест»
ПРЯМИЙ
09.00, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо
України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
10.10, 21.30 «П’ята колонка»
10.40 «Міністерство правди»
14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.10 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 «Великий
марафон»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
23.00 Спецпроєкт «Влада
реготала»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.10 «Загублений світ»
14.05 Х/ф «Війни
безсмертних»
15.50 Х/ф «Юрські ігри»
17.20 Х/ф «Чужий»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Реал» — «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
08.10 «Фрайбург» —
«Боруссія» (М). Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 #ЗалишайсязФутболом
11.25 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
13.15, 19.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
13.25, 22.00 Журнал
«Повертаючись до
перемог». Чемпіонат
Іспанії
13.55 «Динамо» (К) — «АЗ»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
15.55, 21.25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
16.25 «LIVE. Баєр» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
18.25 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра
19.25 LIVE. «Боруссія» (Д)
— «Герта». Чемпіонат
Німеччини
20.15, 21.50 Yellow
22.45, 1.15 «Шлях до
Стокгольма»
23.25 «Зоря» — «МЮ» (2016 р.
/17). Ліга Європи УЄФА
02.10 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
04.00 «Матч». Чемпіонат
України

19.30 Х/ф «Чужі»
22.10 Х/ф «Чужий-4»
00.10 Х/ф «Слід смерті»
01.55 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-2
06.00 #Залишайся з футболом
07.00, 18.25, 1.25 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.55, 2.25 Містична Україна
07.45, 18.25 У пошуках істини
09.30 Речовий доказ
10.40, 23.50 Фантастичні історії
11.35 Секрети Другої світової
12.35 Останній день Помпеї
13.30 Мисливці за скарбами

Погляд зсередини
Таємниці Міссісіпі
Дикі тварини
Ігри імператорів
Елемент
Сіяя: з нами у дику
природу
03.10 Скарб.UA
К1
06.30
08.00
08.25
09.20
10.15

«Top Shop»
М/с «Гарфілд шоу»
«Землячки»
«Ух ти show»
М/ф «Втеча з планети
Земля»
12.00 М/ф «Планета 51»
13.25 Х/ф «Знайомтесь: Білл»
15.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.00 Х/ф «Мій хлопець
— кілер»
01.40 «Бійцівський клуб»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Космічна місія»
11.10 Х/ф «Свинопас»
12.30 Х/ф «Гіббі»
14.00, 15.30, 23.00 Країна У
14.30, 16.30 Сімейка У
15.00 Одного разу в Одесі
16.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
17.00 Х/ф «Чак і Ларрі
— тепер одруженні»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Ігри приколів
01.00 Теорія зради
02.00 Щоденники Темного
02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
00.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку,
країно!
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30,
5.30 Новини
09.00 Божественна літургія у
Свято-Михайлівському
кафедральному соборі
православної церкви
України та всеукраїнська
молитва
11.00 Недільна літургія
української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 17.00 Втеча до ідеального
міста
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк
16.00 Реаліті-шоу «Фермер
шукає дружину»
— Австралія
18.00 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
20.00 Д/ф «Острови: унікальні
Галапагоські острови:
Південна Америка»
21.20 «Суперчуття»
22.00 Х/ф «Кумедне личко»
00.30 Сильна доля
01.25 UA:Фольк. Спогади
02.50 Бюджетники
03.45 #ВУКРАЇНІ
04.35 Святі та грішні

КАНАЛ «1+1»
06.15, 7.05 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.25, 4.10 «Світ навиворіт»
17.45 Казка «Три горішки для
Попелюшки»

06.00 Гімн України
06.00 Аромати Мексики.
Документальний цикл
06.25 Аромати Південної
Африки. Документальний
цикл
07.00 Новини
07.05 М/ф «Сандокан»
08.55 Новини
09.00 Х/ф «Цар Давид.
Ідеальний володар»
12.30 Святкове богослужіння в
День Святої Трійці церкви
євангельських християнбаптистів
13.00 Святкове богослужіння
в День Святої Трійці
української євангельської
церкви
13.30 Святкове богослужіння
в День Святої Трійці
української церкви
християн віри
євангельської
14.00 Божественна літургія
в День Святої Трійці у

06.30 Сьогодні

08.00 «уДачний проєкт»

07.30 Зоряний шлях

09.00 «Готуємо разом»

09.00 Т/с «Ноти любові»

10.00 «Орел і решка. Дива

12.00 «Орел і решка. Карантин»

21.00 Мелодрама «Привид»

16.45 Х/ф «Під одним дахом»

23.20 Х/ф «Непристойна

18.30 Х/ф «Ібіца»

ковчег»

06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»

ICTV
05.50 Скарб нації
06.00 Еврика!
06.05 Факти
06.30 Т/с «В полоні у
перевертня»

07.10 Варьяти

09.50, 13.00 Т/с «Відділ 44»

07.40 Хто зверху?

12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Стій! Бо моя мама

лист»

09.40 М/ф «Ману»

17.00, 21.00 Т/с «Якщо ти мене
пробачиш»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Дитина на

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Другий шанс»

01.45 Трилер «Експедиція «Ноїв

12.50 Т/с «Невідправлений

світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs.

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.05 Kids’ Time

06.10 Х/ф «Апачі»

13.00 Т/с «Її чоловіки»

пропозиція»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30 «Мультфільм»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

мільйон»

22.30 Х/ф «Коханці»

01.45 Телемагазин

00.25 «Речдок»

03.10 Реальна містика

11.00 М/ф «Тарзан»
13.00 Х/ф «Джордж із
джунглів»

стрілятиме»
15.00 Х/ф «Смертельні
перегони-3»
16.50 Х/ф «Смертельні
перегони»

14.40 Х/ф «Книга джунглів»

18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф «Погоня за

16.30 Х/ф «Людина-павук»
18.40 Х/ф «Людина-павук-2»

ураганом»
22.15 Х/ф «Автобан»
00.00 Х/ф «Смертельні

21.00 Х/ф «Людина-павук-3:
ворог у відбитті»

перегони-2»
01.50 Х/ф «Завзяті шахраї»

5 канал
06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 20.10, 2.15 Машина
часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
22.45, 0.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

16.00

18.35
20.25

21.40
22.00

23.40

00.30
01.25

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

ІНТЕР

Бєдняков»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 «Легенди бандитської
Одеси»
06.25 Х/ф «Прокинутися в
Шанхаї»
08.00 «Слово предстоятеля»
08.05 «Страх у твоєму домі»
11.35 Х/ф «Формула
кохання»
13.10 Х/ф «Сто грамів» для
хоробрості...»
14.35 Х/ф «Полум’я»
17.15 Х/ф «Порятунок»
19.00 Х/ф «Дівчина без
адреси»
20.45 Х/ф «Висота»
22.30 Х/ф «Фанфантюльпан»
00.25 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
02.00 «Речовий доказ»

7 червня

02.05
04.05
04.55
05.50

Свято-Михайлівському
кафедральному соборі
православної церкви
України
Тарас Петриненко. Сад
нерозкручених пісень.
Ювілейний концерт Тараса
Петриненка
Х/ф «Лісова пісня»
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному
Новини
Гранд-концерт «Зірки
світової опери» на
UA.КУЛЬТУРА
КлезмерФест. Samuel
Berthod&Stanko Marinkovic.
Найкраще-2019
КлезмерФест. Hazmat
Modine. Найкраще-2019
КлезмерФест. Dj
Boochyaman. Найкраще2019
Країна на смак
UA.Фольк. Спогади
По обіді-шоу
Погода
СТБ

06.30 Х/ф «Суєта суєт»
08.00 Х/ф «Відпустка за
власний рахунок»
10.25 «Хата на тата»
12.15 Т/с «Татусі»
16.30 «МастерШеф.
Професіонали-2»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
19.55, 21.00 «Один за всіх»
22.00 «Я соромлюсь свого тіла»
01.20 «Вагітна у 16»
ПРЯМИЙ
09.00 «THE WEEK»
10.00 «WATCHDOGS»
10.30 «П’ята колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини
11.15, 12.15, 13.15, 22.00 «Ехо
України»
14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
17.15 «Про особисте» з

07.20 Д/с «Наша Земля — наші
океани»
07.50, 8.50, 21.30, 0.10
Актуально: економіка.
Політика. Соціум
08.15, 13.15 Т/с «Монро»
08.40 Натхнення
09.10, 15.15, 0.20 Невигадані
Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00 «Великий
марафон»
20.30 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 9.10, 0.45 «Загублений
світ»
07.40 «ДжеДАІ-2019»
13.50 Х/ф «Меч дракона»
15.45 Х/ф «Леді Яструб»
18.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.50 Х/ф «Олександр»
23.00 Х/ф «Королівство
гладіаторів: турнір»
01.45 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 18.55 Журнал
«Повертаючись до
перемог». Чемпіонат
Іспанії
08.15 «Лейпциг» —
«Падерборн». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.55 Футбол NEWS
10.15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.45 Yellow
10.55 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
11.05, 16.10 Топ-матч
11.10 «Баєр» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
13.00 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
13.55, 16.55 LIVE. Матч.
Чемпіонат України
16.25 Журнал Ліги чемпіонів
19.25 «Реал» — «Барселона»
(2007 р. /08). Чемпіонат
Іспанії
21.20 «Великий футбол»
22.50 «Вердер» —
«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини
00.35, 4.05 Матч. Чемпіонат
України
02.20 «Уніон» — «Шальке».

історії
09.50 Драйв
10.05, 14.15 Т/с «Кримінальна
Австралія»
11.10 Д/с «Бойові кораблі»
12.15 Медекспертиза
12.40, 4.20 Феєрія мандрів
15.35 Vоїн — це я!
Чемпіонат Німеччини
ФУТБОЛ-2
06.00, 15.15, 17.15 Yellow
06.15, 19.20, 1.15, 2.00 Топ-матч
06.30 Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат
Іспанії
07.00 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії
07.30 «Боруссія» (Д)
— «Герта». Чемпіонат
Німеччини
09.15 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
09.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00 «Реал» — «Барселона»
(2007 р. /08). Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
11.45, 14.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
12.00, 23.25 Матч. Чемпіонат
України
13.45, 19.30, 1.30 Журнал Ліги
чемпіонів
14.25 LIVE. «Вердер» —
«Вольфсбург». Чемпіонат
Німеччини
16.25 LIVE. «Уніон»
— «Шальке». Чемпіонат
Німеччини

15.45 Паспортний сервіс
17.10 Т/с «Селище янголів»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко
19.15 Спостерігач
19.35 Особливий погляд
21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

18.25 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра
20.00, 22.45 «Шлях до Базеля»
20.55 «Шальке» — «Шахтар».
1/16 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
02.15 «БАТЕ» — «Динамо» (К)
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
04.00 Польща — Португалія.
Ліга Націй УЄФА

Земля»
10.00 Х/ф «Сутичка в небі»
11.50 Х/ф «Неймовірні
пригоди Факіра»
13.30 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.30 Х/ф «Герой місяця»
02.10 «Бійцівський клуб»
03.00 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50, 2.25 Містична Україна
07.40, 18.25 У пошуках істини
09.35 Речовий доказ
10.45, 23.50 Фантастичні історії
11.35 Секрети Другої світової
12.35, 21.00 Ігри імператорів
15.25 Погляд зсередини
16.25 Таємниці Міссісіпі
17.25 Земля: сили природи
00.40 Елемент
01.35 Сіяя: з нами у дику
природу
03.15 Війна всередині нас
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 М/ф «Втеча з планети

22.00 Т/с «На останньому
подиху»
23.00 Т/с «Любов/ненависть»
00.50, 1.55 Огляд преси
03.15 Дзеркало історії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Воруши ластами-2:
утеча з раю»
12.10 М/ф «Білал»
14.10, 15.35, 22.00 Країна У
14.40, 16.30 Сімейка У
15.10 Одного разу в Одесі
16.05, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
17.00 Х/ф «Білосніжка:
помста гномів»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
23.00 Х/ф «Чак і Ларрі
— тепер одруженні»
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Щоденники Темного»
02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

СУСПІЛЬСТВО
Ганна ЯРОШЕНКО

Як відомо, 13 травня Кабінет Міністрів
України затвердив перспективний план
формування територій громад Полтавщини, згідно з яким в області передбачено
функціонування 61 ОТГ. Втім остаточне
рішення Кабміну влаштувало далеко не
всіх. Відтак на площі біля будівлі Полтавської облдержадміністрації протестували представники одразу двох сільських
рад — Ковалівської, що на Шишаччині, та
Кирило-Ганнівської, що в Зіньківському
районі. Перед цим жителі села КирилоГаннівка вдалися до ще радикальніших
дій — на знак протесту перекрили рух
транспорту на автодорозі Гадяч — Полтава. Вони виступають проти того, щоб
Кирило-Ганнівська сільська рада входила
до складу Зіньківської об’єднаної територіальної громади.
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■ ДОПЕКЛО

Добровільно-примусово
Остаточне рішення Кабінету Міністрів України про формування територій громад
Полтавської області викликало хвилю протестів
■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Перекроюють територію, виконуючи
депутатські «хотєлки»
«Ми приїхали відстоювати свої права
й хочемо, аби влада нас урешті-решт почула, — пояснює жителька Кирило-Ганнівки Наталія Шершова. — Більшістю
голосів ми проголосували за приєднання
до Опішнянської ОТГ, а нещодавно наш
сільський голова Сергій Тополь заявив,
що більшість, виявляється, була за Зіньківську ОТГ».
«Приєднавши нашу сільську раду до
Зіньківської ОТГ, нас просто обдурили,
— обурюється інший кирило-ганнівець
Віктор Калюжний. — Сільський голова
за якусь мить усе переграв разом із народним депутатом України Олегом Кулінічем, який переслідує власні інтереси.
Проте ми відстоюватимемо своє рішення
до кінця».
«Існує рішення сесії Кирило-Ганнівської сільської ради, ухвалене на основі громадських слухань, про приєднання до Опішнянської ОТГ. Його одноголосно прийняли всі депутати, а також сільський голова. У такий спосіб, як заявив
тоді Сергій Тополь, він висловив свою позицію. Чому вона змінилася за одну ніч?
— порушує питання голова Опішнянської ОТГ Микола Різник і сам же відповідає на нього. — Зрозуміло, що в Кирило-Ганнівці працює агропідприємство,
кінцевим бенефіціаром якого є наш народний депутат Олег Кулініч, який із
Зінькова, а тому хоче, щоб усе було підпорядковане Зіньківській ОТГ. А загалом перспективний план формувався й з
урахуванням відстані до того чи іншого
центру ОТГ. Так от, від Кирило-Ганнівки до Опішні — близько 20 кілометрів, а
до Зінькова — 35-40. За потреби «швидка допомога», поліція, пожежна служба
їздять туди саме з Опішні (село свого часу
належало до колишнього Опішнянського району). І якщо всі ці зв’язки зруйнувати, наслідки можуть бути непоправні.
Тільки уявіть собі, що «швидка» їхатиме
не 20 кілометрів, а 40 — хто в такому разі
відповідатиме за людські життя? Ми переживаємо історичні зміни, адже на наших очах закладається фундамент державності на найближчі сто років, і при
цьому хтось нагорі перекроює територію,
виконуючи депутатські «хотєлки». Тому
люди й протестують».
Мені вдалося поспілкуватися й із Зіньківським міським головою Сергієм Максименком, який саме вийшов із будівлі облдержадміністрації після зустрічі з
керівництвом області. «На зустрічі були
присутні сільський голова й депутати з
Кирило-Ганнівки, — повідомив він. —
Так от, Сергій Тополь заявив, що половина кирило-ганнівців бачить свою сільську
раду у складі Зіньківської ОТГ, а інша половина — у складі Опішнянської ОТГ».
При цьому Микола Різник уточнив,
що, за результатами громадських слухань, 173 жителі висловилися за приєднання Кирило-Ганнівки до Опішнянської ОТГ, а 124 — за її включення до складу
Зіньківської ОТГ. До того ж, за його словами, які підтвердили й місцеві жителі,
прибічників приєднання до Зіньківської
ОТГ побільшало, коли людей, які мають
земельні паї або ж працюють на агропідприємстві згаданого вище нардепа, почали залякувати, а декого й звільнили з роботи.
«Якщо деінде, можливо, й існують
якісь спірні ситуації, то в нашій громаді
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❙ Представники одразу двох сільських рад протестували на площі біля приміщення
❙ Полтавської облдержадміністрації: Ковалівської, що в Шишацькому районі,
❙ Кирило-Ганнівської, що на Зіньківщині.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
під час громадських слухань люди одностайно висловилися за приєднання до Великосорочинської ОТГ. Так само одностайним є рішення сесії депутатів сільської ради від 18 грудня минулого року. Усі
документи, що засвідчують волю людей,
ми своєчасно подали до облдержадміністрації, тобто були дотримані всі процедури.
Тож чому нашу сільську раду насильно,
усупереч бажанню громади Кабмін приєднав до Шишацької ОТГ, узагалі незрозуміло, — розводить руками ковалівська
сільська голова Наталія Нос. — Цього нам
не можуть пояснити і в облдержадміністрації. Знаю, що, окрім нашої сільської
ради, з іще п’ятьма в області отак вчинили. Як таке може бути в демократичній
країні? Як можна за одну ніч переписати
долю цілої громади? Ми зробили свій вибір — Великосорочинська ОТГ. А закону ж
про добровільне об’єднання територіальних громад досі ніхто не відміняв. На сьогодні Ковалівка — одне з найзаможніших
сіл, яке за останні чотири роки міцно стало на ноги. Схоже, хтось у нашій державі
не зацікавлений у тому, щоб село процвітало, якщо нас хочуть приєднати до убитої Шишацької ОТГ, де розвивають тільки центр громади». Того дня чиновники
облдержадміністрації так і не вийшли до
протестувальників.

Довго «спали»
Тим часом представники п’яти сільських рад Пирятинського району (Давидівської, Грабарівської, Малютинської, Вікторійської й Теплівської) — депутати та члени виконкомів — вирішили
їхати протестувати одразу до Києва: під
стіни Кабінету Міністрів України, офісу
президента, Міністерства розвитку громад і територій. Вони також не згодні з
остаточно затвердженим урядом перспективним планом формування територій громад Полтавської області, згідно
з яким у Пирятинському районі несподівано з’явилася Березоворудська ОТГ (хоч
іще на старті децентралізації в одному з
перших варіантів перспективного плану така громада все ж значилася). Відтак вдаються до попереджувальних акцій протесту, бо бачать своє майбутнє в
одній громаді з центром у Пирятині.
Варто зазначити, що свого часу Пирятинська ОТГ утворилася лише завдяки приєднанню однієї-єдиної сільської ради — на ту пору ніхто не поспішав
об’єднуватися. «Ніхто не хоче змін. На
жаль, політика втручається в усі наші
справи. Існує й серйозний вплив аграрних бізнес-структур. Ті з них, де є прихована земля, нелегалізована робоча сила,
непрозорий розрахунок за земельні паї,
знаходять порозуміння з сільськими головами й місцевими депутатами — і ось
такий стан речей усіх влаштовує. Не сек-

рет, багато впливових людей, за якими
стоять потужні фінансові структури, протидіють децентралізації», — розповідав
тоді про стримування процесу об’єднання
громад на місцевому рівні голова Пирятинської ОТГ Олексій Рябоконь.
Як бачимо, ситуація змінилася, і тепер громади, які так довго «спали»,
виступають за те, аби їхні сільські ради
були включені до складу Пирятинської
ОТГ, аргументуючи тим, що село Березова Рудка розташоване далеко від автошляху Київ — Харків — Довжанський і в
багатьох сіл, які, згідно з рішенням Кабміну, мають увійти до Березоворудської
ОТГ, через поганий стан місцевих доріг із
нею практично відсутнє транспортне сполучення. У столиці до пирятинців таки
вийшли представники Міністерства розвитку громад і територій, яким і передали звернення з проханням не об’єднувати
їхні громади з березоворудською.

Громада, яка зникла,
бореться за існування
А от Засульська ОТГ — найбільша в
Україні сільська об’єднана громада (має
18 тисяч 800 осіб населення), згідно із затвердженим Кабміном перспективним
планом, узагалі зникла з переліку ОТГ
Полтавщини. «За поданням Полтавської облдержадміністрації створюється,
на думку чиновників, мегапотужна Лубенська об’єднана територіальна громада, — інформує голова Засульської ОТГ
Сергій Бондаренко. — Відтак ми змушені відстоювати право на збереження
своєї громади. Бо вважаємо: не потрібно
розв’язувати проблеми міста Лубни за рахунок Засульської ОТГ. Коли свого часу
подавали пропозиції щодо її збереження,
то мали обнадійливу відповідь від чиновників облдержадміністрації: ми вас, мовляв, почули. Як тепер виявляється, вони
нас слухали, але не чули. До речі, як відомо, не тільки в Засуллі не згодні з рішенням Кабміну. А це свідчить про те, що нагорі або не спромоглися вникнути в ситуацію, або ж складали перспективний план
на догоду політичним силам чи окремим
особам, які мають владу й намагаються
все кроїти під себе. Так не повинно бути.
Це має зрозуміти президент України, бо
такими діями підставляють і його».
Засульська ОТГ, за словами Сергія Івановича, має право на існування,
адже займає високий рівень згідно з усіма розрахованими Кабміном критеріями
щодо спроможності й ефективності. «До
мене звертаються деякі педагогічні працівники й заявляють про свою готовність
вийти на акції протесту (я їх стримую, бо є
прихильником законних методів боротьби), — ділиться голова ОТГ. — Усе тому,
що люди відчули переваги об’єднання й
готові відстоювати їх. Наприклад, коли

На Полтавщині продовжуються протести громад, невдоволених затвердженим Кабміном перспективним планом. Зокрема, рух транспорту на автодорозі Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка перекривали представники Бутенківської ОТГ, що в Кобеляцькому районі. Усе через те,
що громаду, яка об’єдналася іще 2017 року, нагорі
ліквідовують, а натомість створюють Біликівську
ОТГ. На сесії Бутенківської сільської ради депутати одностайно ухвалили рішення про те, що, коли
затверджений Кабміном перспективний план буде
офіційно оприлюднений, вони відстоюватимуть
право своєї громади на існування в суді.
Вдалися до протестів і жителі села Остап’є
Великобагачанського району, які виступають проти приєднання їхньої сільської ради до Решетилівської ОТГ, оскільки хочуть бути у складі Білоцерківської ОТГ.
Попереджувальну акцію протесту ініціювали
також освітяни та працівники закладів культури
Засульської ОТГ. Вона відбулася в селі Войниха,
що розташоване обабіч автотраси Київ — Харків
— Довжанський, хоч руху транспорту протестувальники вирішили не перекривати. Тепер люди
збираються їхати відстоювати свою громаду до
Києва.
ми тільки-но створили ОТГ, залишок освітньої субвенції на розвиток шкіл становив усього приблизно 180 тисяч гривень,
нині ж маємо понад 5 мільйонів! Цього
року загалом 70 тисяч гривень отримали
вчителі й учні у вигляді премій за певні
досягнення в галузі освіти. Зрозуміло,
що в разі приєднання до Лубен ми все це
втратимо. Інше питання — у пропонованому плані Кабміну порушена методика
визначення доступності, адже відстань
від міста Лубни, скажімо, до тих же сіл
Хорошки й Окіп становить понад 50 кілометрів. Сьогодні ми мали онлайн-спілкування, ініційоване Всеукраїнською асоціацією об’єднаних територіальних громад, тож я також мав можливість висловити свою думку. У підсумку дійшли
спільної думки, що якщо спірні питання не вдасться врегулювати з владними
структурами, асоціація сприятиме у відстоюванні інтересів ОТГ у суді.
Проблема ще й у тому, що Засульська ОТГ, неначе кільцем, оточила з усіх
боків місто Лубни. Як пояснює Сергій
Бондаренко, свого часу його керманичі,
по суті, не ініціювали об’єднання з сусідніми громадами: тільки-но обраний міський голова був у цьому просто не зацікавлений. Відтак у Засуллі взяли ініціативу
в свої руки, об’єднавши 11 сільських рад
Лубенського району із 26. Таким чином
об’єднана громада й набула ось такої конфігурації.
«У затвердженому Кабміном перспективному плані багато протиріч. От,
скажімо, Ромоданівська ОТГ, що в Миргородському районі, приєднала до себе
Новооріхівську сільську раду, що в Лубенському районі. Парадокс у тому, що
Ромоданівська сільрада не має з нею
спільної межі й з’єднується лише дорогою. Так от, таку громаду, згідно з перспективним планом, освятили, себто залишили. І водночас нам говорять, що до
Лубен неможливо приєднати село Калайдинці, оскільки там немає спільної межі,
— порівнює Сергій Іванович. — Хоч насправді в Лубен із Калайдинцями є спільна межа — щоправда, протяжністю всього... 10 метрів. Але її вперто не хочуть
помічати — виходить, влада керується
подвійними стандартами. На засіданні
дорадчого органу облдержадміністрації
я доводив необхідність збереження тих
ОТГ, які утворилися до 2019 року за принципом добровільності, з дотриманням
законодавства. Проте одна зі «слуг народу» під номером 148 тоді прямо заявила:
того, мовляв, ніколи не буде — я підтримую єдину громаду в межах Лубенського
району. Ось такий підхід», — скаржиться голова Засульської ОТГ. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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Тарас ЗДОРОВИЛО
Українцям найближчим часом знову доведеться звикати до змін на фінансовому ринку: вже наступного місяця
з’являться нові гроші — замість старої
10-гривневої купюри в обіг введуть монету такого ж номіналу. Металевий «десятигривневик» Національний банк випустить в обіг третього червня, і з часом
він повністю витіснить відповідну банкноту. Головною причиною такого кроку,
як пояснили фахівці з Нацбанку, є швидке зношення паперових грошей, які доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше ( життя купюри — одиндва роки, а монети — 20-25 років).
У регуляторі, зокрема, підрахували,
що після того як усі дрібні купюри замінять на монети, держава зможе заощадити... 1 млрд гривень.
До слова, обмінювати 10-гривневі
купюри не потрібно: ними можна розраховуватися необмежену кількість часу,
проте нові банкноти такого номіналу

РЕГІОНИ
■ ГРОШІ

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не будьте дріб’язковими

Сильний
розум
слабкої статі

У червні в Україні з’являться 10-гривневі монети, які
замінять паперові банкноти
випускати не будуть, тому з часом вони
повністю підуть з обігу.
Нагадаємо, що монетну «революцію»
Нацбанк розпочав ще минулоріч: спочатку було виведено монети номіналом
1, 2 і 5 копійок, перестали чеканити монети номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввели купюру номіналом у 1000 грн.
Тож найближчим часом на ринку залишиться лише 12 грошових «одиниць»:
монети номіналом — 10 і 50 копійок, 1,
2, 5 і 10 гривень та банкноти номіналом
у 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень.
Але й це не межа. Загалом кількість

готівки в країні скоротиться, а більшість
платежів здійснюватиметься онлайн,
адже провідні економічні авторитети по
всьому світу стверджують, що країни з
часом повинні зовсім відмовитися від
готівки. Наприклад, у Швеції й Норвегії вже зараз далеко не в кожному магазині можна розрахуватися купюрами.
Саме до цих стандартів прагне й Україна, адже ще п’ять років тому НБУ затвердив стратегію так званої «економіки
без готівки», згідно з якою 55% усіх операцій у 2020-му повинні бути безготівковими. ■

■ БРАКОНЬЄРИ

Катерина БАЧИНСЬКА

Розставив сітки — й упіймався на гачок
Узяли колишнього правоохоронця, який наловив риби у Кременчуцькому
водосховищі на мільйон гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині затримали колишнього працівника органів внутрішніх справ i його дев’ятьох
спільників, які займалися
незаконним виловом риби
на території Кременчуцького водосховища.
Як повідомили «УМ»
в обласній поліції, правоохоронці вилучили у затриманих близько 40 тонн
риби, понад 80 кілометрів риболовецьких сіток,
«чорну» бухгалтерію, професійні електролови, незареєстровану зброю, автомобілі, човни, майже 500
тисяч гривень i 17 тисяч
доларів.
«У кожного в цій групі
були чітко розподілені
ролі, кожен відповідав за
свій напрям діяльності:
робота з браконьєрами, закупівля незаконно виловленої риби, безпосередній
її вилов та оптовий збут»,
— розповідають черкаські
правоохоронці.
Кажуть, що добовий
обіг риби вираховували
тоннами. Діяли зловмисники під прикриттям
офіційно зареєстрованого
приватного підприємства.
Отримавши необхідні дані, що підтверджують протиправну діяль-

Україна вчетверте стала
кращою командою на
Європейській олімпіаді
з математики для дівчат.
Жодній іншій країні світу
не вдалося повторити
цей рекорд

ність громадян, працівники поліції Черкаської області, під процесуальним
керівництвом Черкаської
місцевої прокуратури, із
залученням спецпризначенців КОРД, батальйону поліції особливого призначення, роти з обслуговування водних об’єктів
управління патрульної
поліції, працівників Державної екологічної інспекції Центрального округу та підрозділів УДСНС
області провели спецоперацію, в результаті якої
припинили діяльність злочинної групи.
«Спецоперація тривала кілька днів та одночасно проходила і на воді, і на
суші. Правоохоронці провели серію обшуків за місцем проживання фігурантів i в місцях зберігання
та перероблення риби», —
наголошують у поліції.
Наразі вирішують питання про оголошення
фігурантам повідомлення про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого
частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України
— незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом, вчинене групою осіб
за попередньою змовою. ■

Світлана МИЧКО
Минулого літа «УМ» повідомляла
про появу на сайті електронних петицій
Тернопільської міської ради звернення
щодо обладнання дитсадків міста системами відеоспостереження. Воно швидко
набрало потрібну, і навіть більше, кількість голосів, відтак влада взялася за розгляд питання. На сьогодні воно вирішене, міська рада виділила близько 900 тисяч гривень на встановлення таких систем у кожному з 38 дошкільних закладів
Тернополя (щодо виконавця робіт оголошено тендер). У всіх без винятку дитсадках мають встановити по дві зовнішні й
одній внутрішній камері та відеореєстратор, які будуть підключені до централізованої системи відеоспостереження.
Якщо ж у якомусь із закладів вирішать,
що є потреба в більшій кількості камер,

❙ Це риба.

❙ А це за рибу гроші.

■ БЕЗПЕКА

Малята, вас бачать!
Усі тернопільські дитсадки обладнають системами
відеоспостереження
то така технічна можливість є, однак
встановлювати їх потрібно буде вже за
власний кошт. До слова, в разі потреби
доступ до камер та їх моніторингу матимуть поліція, муніципальна інспекція та
інші подібні служби.
Завершити обладнання тернопільських
дитсадків системами відеоспостереження
планується до осені. Батьки дошкільнят,
за відгуками на сайтах та в соцмережах,

нововведенням задоволені, адже очікують
більшої, ніж була досі, безпеки та комфорту для дітей. Тішить їх і те, що вони матимуть змогу «заглядати» до своїх малюків
на відстані, щоб побачити, як поводяться
вони і як поводяться з ними. Однак наразі
садочки зачинені на карантин, там проводять ремонти. Якщо буде відповідне рішення уряду, то у Тернополі готові відкрити їх
уже з 1 червня. ■

Чи то школярки стають упевненішими, чи наука — все популярнішою
у нас, але в Малій академії наук поділилися цікавим спостереженням: в
Україні щороку до науки долучається все більше дівчат. До прикладу,
в 2019 році 40 учениць МАН узяли
участь у міжнародних наукових конкурсах та олімпіадах і завоювали рекордну кількість нагород: 9 золотих,
3 срібні та 15 бронзових медалей і спеціальних призів. У порівнянні з 2018
роком, кількість дівчат-науковців,
які стали учасницями міжнародних
конкурсів, збільшилася на 70%. «За
даними ЮНЕСКО, коефіцієнт жінок в
Україні, які займаються наукою, становить 45%. Такий показник забезпечує Україні 12-те місце в рейтингу,
в якому фігурує загалом 41 країна. В
Малій академії наук кількість дівчаток постійно зростає. І не тільки в гуманітарних напрямах, а й у точних науках. За останні роки, скажімо, в математичному відділенні конкурсу-захисту науково-практичних робіт МАН
дівчат стало на 10% більше. Така тенденція і у відділеннях астрономії та
фізики. Більш як на 15% зросла кількість юних дослідниць у сфері технічних і комп’ютерних наук», — засвідчив президент МАН Станіслав Довгий.
Ольга Харасахал та Софія Петришин — науковиці, якими пишаються
у Малій академії наук. Вони отримали
золоті медалі на Глобальному конкурсі
інновацій AIGC-2019, що проходив
у Сингапурі. Метод виявлення метастазів на ранніх стадіях онкозахворювань Ольги вже не перший рік успішно застосовують у Маріупольському
онкодиспансері. Цю розробку високо
оцінили і на багатьох інших конкурсах, зокрема MOSTRATEC та INTEL
ISEF. А Софії Петришин дали нагороду за механізм оптимального пристрою для читання шрифтом Брайля.
Перевага її винаходу — ефективність
та низька ціна, що зробить брайлівський дисплей доступним кожному. Ще
одна учениця МАН Єлизавета Столярчук, яка брала участь у міжнародних
змаганнях, виборола бронзу на Науково-освітній виставці-конкурсі в галузі
енергетики та технічних наук OKSEF
у Туреччині за прилад із переробки органічних та неорганічних відходів за
допомогою сонячної енергії.
Цього року також було встановлено рекорд, адже кількість перемог дівчат у точних науках збільшилася вдвічі. Україна вже вчетверте
стає кращою командою на Європейській олімпіаді з математики для дівчат (EGMO). Жодній іншій країні не
вдалося повторити такі результати.
Завдяки перемозі українок, наша держава отримала честь провести EGMO
серед 49 країн світу. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, за останні
20 років кількість жінок у науці зросла майже до 40%, у 1990-х роках ця
цифра була менше 20%. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ТРАВНЯ 2020

СПОРТ
Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу
Григорій ХАТА

Володіючи статусом гри номер
один у світі, футбол практично
всюди першим поміж інших видів
спорту повертається до повноцінного життя. Черга вийти зі сплячки
дійшла й до футбольного чемпіонату України. У середу під час щоденного брифінгу міністр охорони
здоров’я Максим Степанов привітав футбольних шанувальників
нашої країни з рестартом сезону,
який відбудеться 30 травня.

«Більше двох місяців без гри — це важкий удар по футболу в нашій країні. Але як
тільки з’явилися перші ознаки позитивної динаміки щодо пандемії, ми вийшли на
більш активне спілкування з Міністерством охорони здоров’я».

■ ФУТБОЛ

чу одразу п’ять замін — тимчасове
нововведення ФІФА, покликане
зменшити фізичне навантаження на футболістів під час ігрового цейтноту. Як ідеться в затвердженому УАФ календарі, дев’ять
заключних турів ЧУ його учасники мають пройти до 19 липня.
При цьому на 25 та 29 липня заплановані матчі першого в історії
українського футболу «плей-оф»
за місце в Лізі Європи, де змагатиметься квартет команд, які посядуть у чемпіонаті 5-8-ме місця.
Водночас для проведення фіналу
Кубка України обрано дату 8 липня. Перед цим 17 червня відбудеться перший півфінал за участі
«Минаю» та «Динамо», а 24 червня свою півфінальну дуель проведуть «Маріуполь» із «Ворсклою».

Адаптивні зрушення
У передостанній день весни, з дотриманням
вимог медичного протоколу, в Україні
поновиться елітна футбольна першість

Під медичним наглядом
Розпочати саме в цей день догравання чемпіонату для УПЛ було
справою доволі принциповою (за
таких обставин клуби матимуть
дещо більше перепочинку між поточним та наступним сезонами),
тож там разом із УАФ наполегливо вмовляли міністерство, як виняток на даному етапі послаблення коронавірусного карантину,
збільшити ліміт учасників кожного футбольного поєдинку з 50
до 200 осіб. І, зрештою, сторони
домовилися, що з 30 травня матчі
проходитимуть згідно з медичним
протоколом, котрий підписав головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
«Більше двох місяців без гри —
це важкий удар по футболу в нашій
країні. Але як тільки з’явилися
перші ознаки позитивної динаміки щодо пандемії, ми вийшли на
більш активне спілкування з міністерством, — розповів президент
УАФ Андрій Павелко. — Для нас
було важливо, аби чемпіонат завершився відповідно до спортивного принципу».
Загалом розроблений Міністерством охорони здоров’я протокол містить 20 рекомендаційних пунктів, де, зокрема, йдеться про необхідність передматчевого огляду його учасників на ознаки
респіраторних захворювань та температурний скринінг; важливість
регулярного (кожні 14 днів) ПЛРтестування членів команд, тренерів, суддів на коронавірус; відмову від передматчевих рукостискань, традиційних пресконференцій та максимальне дотримання
заходів із фізичного дистанціювання учасників матчу, а також,
що важливо, заборону на відвідування стадіону під час поєдинку
для осіб до 18 та після 60 років.
За умови виявлення в команді коронавірусу варіанта її тотальної самоізоляції та відправки на
карантин не розглядається. Госпіталізації чи самоізоляції підлягатиме лише член команди із позитивним ПЛР-тестом. «Під час
розробки цієї рекомендації брався до уваги досвід інших країн, де
Інф. «УМ»
Краще за уславлених спортсменів-чемпіонів, яким у своїй
кар’єрі не раз доводилося долати різного роду випробування, навряд чи хтось зможе
розповісти про рецепти проходження кризових ситуацій.
«Сила в кожному з нас, успіх
тільки в наших руках. Нам
усім варто навчитися приймати нові виклики і продовжувати йти вперед своїм шляхом.
Ніколи не можна здаватися»,
— радить олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.
Перенесення на наступний
рік літньої Олімпіади в Токіо
поламало плани чималій групі
спортсменів, зануривши їх, без
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Під диктовку форс-мажору

❙ Довгоочікуваний рестарт прем’єр-ліги розпочнеться з українського «класико».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
уряди вимагали відправки на карантин усього чемпіонату. Пізніше вони змінювали свої рішення,
поміщуючи на карантин лише людину з коронавірусом, при цьому
окремо аналізуючи історію кожної контактної особи», — деталізував проблемний момент Андрій
Павелко.

Із центром — у столиці
Окремої уваги потребує «вікова ремарка», котра вимагає від
осіб, які досягли 60-річного рубежу, їхнього тимчасового переходу
на дистанційну роботу — для дотримання режиму обов’язкової самоізоляції відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Через неї,
власне, напередодні принципового протистояння з «Шахтарем» (31
травня в Києві) в цікавому становищі опинилося київське «Динамо».
Одразу двоє поважних помічників
головного тренера «біло-синіх» —
Вадим Євтушенко та Михайло Михайлов — перебувають у забороненій для відвідування матчів категорії, тож, не виключено, що в
найближчому матчі динамівському керманичу Олексію Михайли-

ченку доведеться обходитися без
допомоги своїх асистентів.
При цьому зауважимо, що залікові очки в «класиці» динамівцям потрібні не стільки для чемпіонської гонки, де «гірники»
виглядають безапеляційним фаворитом, як для успішного проходження битви з конкурентами
(перш за все із «Зорею») за другу, «ліго чемпіонську», позицію.
Примітно, що задля домашнього
матчу проти запеклого опонента
«Шахтар», який, нагадаємо, вже
не перший рік базується на київській базі «Святошин», вирішив не
змінювати своєї дислокації й замість поїздки до Харкова, на порожній стадіон «Металіст», прийме «біло-синіх» на їхній арені
— столичному НСК «Олімпійський». Подейкують, що «гірники»
хочуть провести в Києві й решту
домашніх матчів сезону. Де грати без глядачів, схоже, — не надто принципове для них питання,
особливо зважаючи на 13-очкову
фору в «золотих» перегонах.
До слова, під час літнього догравання у наставників буде можливість здійснювати по ходу мат-

Відзначимо, що, згідно з попередніми планами УАФ, цьогорічний фінал КУ мав пройти в Тернополі, утім через коронавірусний
форс-мажор, після консультацій із МОЗ, вирішальний поєдинок турніру перенесли до Львова. Щодо поєдинків перехідного
«плей-оф», який передбачено чинним регламентом між останньою
командою прем’єр-ліги та третім
колективом першої ліги, то наразі
у вітчизняної футбольної асоціації
нічого не кажуть із цього приводу,
чекаючи на консенсус клубів першого дивізіону в питанні догравання свого турніру.
Після прийняття засновниками ПФЛ рішення про неможливість завершення регулярного
сезону в традиційному форматі,
окремі колективи першої ліги (ті,
що прагнуть підвищитися в класі,
але на момент зупинки першості
опинилися поза прохідним тріо)
висловили категоричну незгоду з
подібним постулатом, вимагаючи
підбиття підсумків змагань у спортивний спосіб. Саме керівництво
ПФЛ теж виступає за дотримання змагального принципу під час
визначення своїх «делегатів» до
прем’єр-ліги, тому пропонує клубам із першої шістки три різні способи експрес-догравання чемпіонату в Д-1 — так би мовити, в іншому форматі, але на футбольному полі.
Щоправда, як запасний розглядають і «кабінетний» варіант встановлення підсумків змагань — на
основі 19 турів, які вдалося зіграти
до зупинки розіграшу. Але, зважаючи на заяву Андрія Павелка про
те, що для УАФ головний принцип
— спортивний, можна сподіватися на захопливу кінцівку в першій
лізі, котра за градусом протистояння може перевершити сам елітний
дивізіон. ■

■ ОЛІМПІЗМ

Із мінуса — в плюс
Під час карантину Національний олімпійський комітет України
активно впроваджував освітні програми для спортсменів та тренерів
сумніву, в неприємні роздуми.
Розуміючи наявну проблематику, в Національному олімпійському комітеті України взялися за психологічну підтримку вітчизняних спортсменів та
тренерів, закликавши їх не гаяти час на карантині, а використати його для самовдосконалення. На організованих за
допомогою сучасних засобів
інтернет-комунікації навчаль-

них вебінарах їхніх слухачів
знайомили з питаннями олімпійської освіти, основами фінансової грамоти, юридичними питаннями, шляхами просування власного бренду тощо.
Окрім того, в НОК запропонували українським олімпійцям
тренінги з відомими спеціалістами з особистісного зростання.
А ще у слухачів онлайн-

курсів є можливість долучитися до циклу лекцій фахівців Олімпійського інституту
Національного університету
фізичного виховання та спорту України, котрі розповідають про психологічні аспекти
підготовки атлетів, організацію тренувального процесу та
методики розвитку фізичних
якостей в умовах карантину, а
також знайомлять гостей своїх

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА
Календар заключної
частини другого етапу
ЧУ-2019/2020
24-й тур
(базова дата — 30 травня)
«Колос» — «Десна»
«Олександрія» — «Зоря»
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Карпати» — «Маріуполь»
«Ворскла» — «Львів»
«Шахтар» — «Динамо»
25-й тур (6 червня)
«Зоря» — «Колос»
«Динамо» — «Олександрія»
«Десна» — «Шахтар»
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Львів» — «Дніпро-1»
«Ворскла» — «Карпати»
26-й тур (13 червня)
«Колос» — «Шахтар»
«Олександрія» — «Десна»
«Зоря» — «Динамо»
«Маріуполь» — «Ворскла»
«Карпати» — «Дніпро-1»
«Олімпік» — «Львів»
27-й тур (20 червня)
«Динамо» — «Колос»
«Десна» — «Зоря»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Львів»
«Карпати» — «Олімпік»
«Ворскла» — «Дніпро-1»
28-й тур (27 червня)
«Колос» — «Олександрія»
«Шахтар» — «Зоря»
«Десна» — «Динамо»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Ворскла» — «Олімпік»
«Карпати» — «Львів»
29-й тур (4 липня)
«Десна» — «Колос»
«Динамо» — «Шахтар»
«Зоря» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Карпати»
«Львів» — «Ворскла»
«Олімпік» — «Дніпро-1»
30-й тур (11 липня)
«Колос» — «Зоря»
«Олександрія» — «Динамо»
«Шахтар» — «Десна»
«Маріуполь» — «Олімпік»
«Дніпро-1» — «Львів»
«Карпати» — «Ворскла»
31-й тур (15 липня)
«Шахтар» — «Колос»
«Десна» — «Олександрія»
«Динамо» — «Зоря»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Дніпро-1» — «Карпати»
«Львів» — «Олімпік»
32-й тур (19 липня)
«Колос» — «Динамо»
«Зоря» — «Десна»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Львів» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Ворскла»

вебінарів із важливою роллю
збалансованого раціону харчування в житті спортсмена.
За словами Сергія Бубки,
започаткований НОК України навчальний процес «відвідують» не тільки вітчизняні
спортсмени та тренери, слухають їх також і їхні колеги з
дружніх національних олімпійських комітетів. А це більше 4тис. учасників із десяти
країн.
«Легких шляхів до вершини не буває», — наголошує в
інтерв’ю сайту iSport.ua Сергій
Бубка й закликає всіх членів
української олімпійської сім’ї
налаштовуватися на тривалу
підготовку до Токійської олімпіади, котру японці всіма силами прагнутимуть провести наступного літа.■

Читайте
в наступному
номері:
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Бути агресором — не круто
Булінг не минає безслідно ні для жертв, ні для кривдників
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■ З ЖИТТЯ ЗІРОК

Зізнання «капітана Америка»
Кріс Еванс жалкує, що приєднався до «Інстаграму»
Дивлячись на цього завжди усміхненого підтягнутого молодика, навіть важко уявити, що йому
скоро виповниться сорок років. Кріс Еванс — «капітан Америка» — ходяча мрія мільйонів романтичних дівчат, які закохані в комікси і, відповідно,
в їхніх героїв. Та, як би це дивно не звучало, актор,
який перебуває завжди у чудовій фізичній формі,
днями зізнався, що відчуває себе старим. У розмові з Джиммі Феллоном (це американський взірець Івана Урганта, з якого він «злизав» у Феллона свою передачу «Вечірній Ургант») Кріс сказав, що в нього відчуття, ніби він спізнюється на
вечірку. «Мабуть, я просто здався», — зітхнув
«капітан», розповідаючи, чому вирішив приєднатися до «співдружності» «Інстаграм».
Усі ці зітхання, звісно ж, просте кокетство,
якщо так можна сказати про брутального, але
дуже симпатичного мачо, яким є Кріс. Еванс поскаржився, що в нього назбиралися сотні знімків
його улюбленого пса Доджера в телефоні, тож
він вирішив поділитися ними в «Інстаграмі»,
для чого й відкрив у ньому свою сторінку. Відомо, що в актора якось не складаються стосунки
з дівчатами, яким не до вподоби його шалений
графік зйомок, тож романи закінчуються, ледь

почавшись. Наразі найтриваліший «роман» у зірки з його чотирилапим улюбленцем, якого
він узяв додому після відвідин притулку для покинутих
тварин (Кріс Еванс доволі
нетипова зірка Голлівуду, адже він не хизується дорогими раритетними авто чи величезними
віллами, а бере активну
участь у багатьох благодійних проєктах і фондах).
Тепер же «капітан Америка» жалкує,
що піддався на власну
слабину зі згаданою соціальною мережею, адже
на його сторінку набігли
різні пройдисвіти й «фотошопери», про що йому
надходили повідомлення про дивну активність
на його сторінці. Такий
він — зворотний бік
популярності... ■
Кріс Еванс.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №45

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 1 до 7 червня
Овен (21.03—20.04). Тим, хто мріяв отримати першу або другу вищу освіту, необхідно почати готуватися. Успiх гарантовано в усiх
напрямах.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Телець (21.04—21.05). Ви можете познайомитися з людиною, завданням якої буде
багато в чому змінити ваше життя, погляди,
цінності. Активність і старанність — ключ до
успіху.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
Близнюки (22.05—21.06). Перешкодою
на шляху до досягнення цілей буде невміння
користуватися часом, а також непотрібні поїздки, зустрічі, суєта. Самостійність у прийнятті
рішень — одне з випробувань.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Рак (22.06—23.07). Чим оптимістичніше
ви поставитеся до подій, тим щедріше обдарує вас доля. У багатьох події будуть пов’язані
з далекими країнами i культурами.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

Лев (24.07—23.08). Знаком долі буде
можливість роботи з іноземними фірмами.
І хоч як би складно було включатися в цю
діяльність, витрачені зусилля будуть винагороджені.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Діва (24.08—23.09). Бажано утриматися від спокуси притягувати до себе підвищену увагу. Якомога менше самореклами.
Не варто занадто афішувати свої цілі, плани, мрії.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Терези (24.09—23.10). У цей час не бажано змiнювати iмiдж. Підвищений егоїзм,
надмірна увага до своєї зовнішності — це
шлях, що веде до самотності.
Дні: спр. — 7; неспр. — немає.
Скорпіон (24.10—22.11). Завдяки
підвищенiй зарозумілості ви можете притягнути людей, внутрішня природа яких відповідатиме вашій. Водночас ви пожалкуєте про
те, що доля звела вас разом.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

Стрілець (23.11—21.12). Особливо критичною виявиться ситуація, якщо в цей період
ви укладете шлюбний контракт. Будь-яку зраду або невірність iз боку партнера необхідно
буде розглядати як дзеркальне відображення
власних вчинків.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Козеріг (22.12—20.01). Шлях, на якому
вас чекає захист ангела-хранителя, — це вміння справедливо та гармонійно розпорядитися
духовними та матеріальними ресурсами.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Водолій (21.01—19.02). Вам доведеться приймати рішення і брати на себе відповідальність не тільки за свої слова і вчинки, а й
за багатьох людей у своєму оточенні.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Риби (20.02—20.03). Ви продовжите справу, розпочату минулого мiсяця. Багато представників цього знака звалять на свої
плечі дуже великий тягар, постійно відчуваючи себе відповідальними за все.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

■ ПОГОДА
30—31 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, значний дощ. Вiтер південнозахідний, 7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +15...+17.
Пiслязавтра вночi +9...+11, удень +15...+17.
Миргород: значний дощ. Уночi +11...+13, удень +16...+18.
Вінниця: невеликий дощ. Уночi +9...+11, удень +14...+16.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +18...+20.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

28 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 15-19 градусів, у Дніпрі біля Києва — 14.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трускавець:
уночi +8...+10, удень +12...+14. Моршин: уночi +7...+9 удень
+10...+12.
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По горизонталі:
1. Кухня на кораблі. 4. Найбільше в Євразії прісноводне озеро.
7. Медична назва синяка. 9. «О,
не журися за ..., ясним вогнем
засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло!»
(Леся Українка). 11. Російське місто, куди не рекомендують їздити зі своїм самоваром. 12.
Річка на Луганщині і один із перших українських добровольчих батальйонів. 14. «Чи буде ..., чи буде
кара царям, царятам на землі?»
(Тарас Шевченко). 15. Російський поет і драматург, автор п’єси
«Лихо з розуму». 16. Американський штат. 18. Представник таємної ложі «вільних каменярів». 19.
Італійський вулкан. 22. Давньогрецький музичний інструмент. 23.
Місто на Київщині, де розгорівся
поліцейський скандал. 24. Диригент церковного хору. 25. Біг на коротку дистанцію.
По вертикалі:
1. Ніготь хижака. 2. Каша з кукурудзяного борошна. 3. Хутряні чоботи північних народів. 4. Настінний
світильник. 5. Невелике відео, що
супроводжує пісню. 6. Спартансь-

кий цар, який зустрів персів під
Фермопілами. 8. Український композитор, автор музики до «Пісні про
рушник». 10. Дбайливий господар у
Карпатах. 13. Затоплена пригирлова частина річкової долини, що перетворилась у мілку й витягнуту затоку. 14. «Свати і бояри, дружки і ...
за здоров’я молодих вип’ємо горілки» (народна пісня). 16. Фахівець,
який знається на коштовностях. 17.
Форменний головний убір із козирком. 20. Гарячий чай із ромом чи
коньяком. 21. Прісноводна риба.
23. Домашня тварина, яку вважають атрибутом відьми. ■
Кросворд №43
від 22—23 травня

■ ПРИКОЛИ
В одеському дворику лунає
крик:
— Саро, мій чоловік у тебе?
Із третього поверху відповідають: «Немає».
— Розо, мій чоловік у тебе?
З другого поверху відповідають:
«Немає».
— Цилю, мій чоловік у тебе?
Із першого поверху відповідають: «Немає».
— Дивно, повний двір хвойд, а
його на бік потягло.
***
— Сьомо, що сталося? Звiдки
синець?
— Жiнка повернулася з санаторію і за показаннями лічильника
з’ясувала, скільки ночей я не ночу-

вав удома.
***
Чоловiк на прийомі в лікаря з
переломом руки, струсом мозку і
вивихнутою щелепою.
— В аварію потрапили?
— Ні, в шафі чхнув.
***
В одеському ресторані:
— Скажіть, у вас є дика качка?
— Ні, але для вас ми можемо
розлютити домашню.
***
Маленький Марік грав iз хлопцями у дворі. Забігши за ріг, він
побачив, як тато цілує сусідку тітку Дору, і подумки уявив, якого кольору в нього буде новий велосипед.
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