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У Росії закінчився 

плебісцит щодо 

внесення змін до 

Конституції

стор. 14»

Через пандемію 

коронавірусу працівники 

транспортної галузі України 

масово втрачають свої 

робочі місця

Довічний Путін 

стор. 13»стор. 5»

Потяги на уїк-енд

Пішов Смолій — «пішла» незалежність Нацбанку.
Фото УНІАН.
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Коли доклалася рука 
Москви

РИМА ТИЖНЯ

Хвала своєму
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ось півроку вже пролетіло, 
Мов крізь сито — жменя піску. 
І пора вже втомлене тіло 
Опустити у піну морську. 
Карантин непомітно подовжується. 
Хтось же точно у цім винуват?!
Та віват Одесі й Скадовську, 
І Очакову також віват! 
Недоступні Мальдіви й Багами, 
Недоступні Мумбай і Балі. 
Тож усе, що ми там вимагали, 
На своїй пошукаєм землі. 
Як подітись куди немає, 
То із сервісом «вищий сорт» 
Кароліно-Бугаз нас приймає 
І Затока, й Залізний Порт!

■

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,777 грн 

1 € = 29,997 грн

1 рос. руб. = 0,376 грн

«Влипли» 
у Смолія
Міжнародні партнери стурбовані відставкою глави Нацбанку 
та вбачають у діях української влади обман



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИПНЯ 20202 ІнФорУМ
«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п’ять місяців 
абсолютно протилежне тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, 
очікують від них і радять їм».

Томаш Фіала
гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів 
позики надасть Ук-

раїні Всесвітній банк на підтримку реформ, котрі 
є критично важливими для економічного віднов-
лення, поінформував «Інтерфакс-Україна».

350 млн
пенсіонерів
зареєстровано в Україні, заявила міністр 
соціальної політики Марина Лазебна.

виборців
зможуть голосувати не 

за пропискою в разі ухвалення владою від-
повідного закону, повідомив голова Централь-
ної виборчої комісії України Олег Діденко.

доларів
на подолан-

ня наслідків повеней у західних облас-
тях України  нададуть США, пообіцяли 
в посольстві США в Україні.

звичайних, 
спеціальних i 

закордонних виборчих комісій на постійній основі ут-
ворила Центральна виборча комісія, зазначили у 
відділі комунікацій ЦВК.

11,3 млн 100 тис. Понад  33 тис.6 млн
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ЗАРАЗА

І знову 
здрастуйте
Із наступного тижня 
в Україні можуть 
посилити карантин, якщо 
громадяни й надалі не 
дотримуватимуться 
правил безпеки
Катерина БАЧИНСЬКА

 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні 
зросла. За останню добу виявили ще 706 хворих. Най-
більше нових випадків — у Львівській, Закарпатсь-
кій, Рівненській та Одеській областях. У Міністерстві 
охорони здоров’я прогнозують спалах хвороби після 
вихідних в Одесі, куди багато громадян поїхали на від-
починок. За словами міністра Максима Степанова, в 
нічних клубах i на пляжах люди не дотримувались ка-
рантинних обмежень. Тому в уряді заявили, що в Ук-
раїні можуть посилити карантин, якщо показник актив-
них хворих досягне 60 осіб на 100 тисяч населення. За 
словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться 
не про залякування населення, а про зростання кіль-
кості хворих. Також він не виключив, що в окремих 
містах чи областях доведеться повернутися до зупин-
ки транспорту.
 Посилити обмеження вже вирішили у столиці. Там 
ресторани та кафе тепер працюватимуть до 22-ї. Також 
о 22-й мають завершуватися всі розважальні та спор-
тивні заходи. У міській владі пояснили, що це — ви-
мушене рішення. Адже кількість інфікованих у столи-
ці зростає. За минулу добу в Києві виявили сотню но-
вих хворих.
 До наступного вівторка продовжили карантин 
і на Львівщині. Крок вимушений, пояснюють в обл-
держадміністрації, адже показники захворюваності на 
коронавірус невтішні. Щодня кількість нових хворих 
зростає на 150—240 осiб, госпіталізованих пацієнтів 
теж стабільно багато. Нині лікарні завантажені майже 
наполовину. Комісія порадила підприємцям забезпе-
чити своїх працівників перевезенням до місця робо-
ти, аби зменшити навантаження на маршрутний транс-
порт у години пік.
 Однак у деяких країнах ситуація таки йде на спад. 
Відкрито кордони, але не для українців. Рада Євро-
пи рекомендувала з 1 липня відкрити зовнішні кордо-
ни Євросоюзу для 14 країн. України серед них немає. 
До списку ввійшли Алжир, Австралія, Грузія, Кана-
да, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Таїланд, 
Туніс, Уругвай, Чорногорія, Південна Корея та Японія. 
Крім того, рекомендовано відкрити кордони для жи-
телів Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану. До 
цього переліку може потрапити й Китай, якщо дозво-
лить громадянам ЄС поїздки на свою територію. США, 
Бразилія та Росія, які лідирують за кількістю виявле-
них випадків коронавірусу, до списку не ввійшли. Цей 
перелік країн переглядатимуть кожнi два тижні. На-
томість, міністр інфраструктури Владислав Криклій 
повідомив: українці зараз можуть їхати до Туреччи-
ни, Хорватії та Албанії без епідемічних обмежень, до 
Чорногорії за наявності тесту про відсутність COVID-
19, до Єгипту — з проходженням самоізоляції після 
повернення.
 На даний момент в Україні в лікарнях із коро-
навірусом лежать 4 тис. 724 людини. Із них 92 пацієн-
ти підключені до апаратів штучної вентиляції легень. 
Усього хворими на СOVID-19 заповнені майже 18% лі-
карняних ліжок у закладах першої хвилі та 5% ліжок 
— у лікарнях другої хвилі. Найбільша кількість госпі-
талізованих пацієнтів у Закарпатській області — там 
вони займають понад 70% лікарняних місць, у Волин-
ській області — понад 55%. Майже половина ліжок у 
стаціонарах зайняті хворими з коронавірусом у Черні-
вецькій, Львівській i Вінницькій областях. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулі дві доби було офіційно за-
фіксовано, що збройні формування Росій-
ської Федерації, їхні посіпаки та найман-
ці 19 разів порушили режим припинен-
ня вогню, застосувавши при цьому забо-
ронені до розміщення на лінії зіткнення 
міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також 
гранатомети різних систем, великокалі-
берні кулемети та стрілецьку зброю. 
 На Луганщині, де ситуацію контро-
лює оперативно-тактичне угрупован-
ня «Північ», поблизу Оріхового агре-
сор задіяв проти українських оборон-
ців автоматичні станкові гранатомети, 
великокаліберні кулемети та стрілець-
ку зброю. На цьому напрямку, але вже 
біля Травневого, окупанти використа-
ли гранатомети різних систем i кулеме-
ти. Агресор неодноразово застосовував 
міномети калібру 120- та 82 мм, грана-

томети різних систем i великокалібер-
ні кулемети на підступах до населених 
пунктів Луганське, Новотошківське, 
Новозванівка, Луганське та Зайцеве. 
Крім того, ворожу провокацію зі стан-
кових протитанкових гранатометів за-
фіксовано біля Хутора Вільний. 
 На донецькому напрямку, в зоні від-
повідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід», неподалік насе-
леного пункту Піски ворог двічі засто-
совував проти наших воїнів заборонені 
Мінськими домовленостями 120-мiлi-
метровi міномети та автоматичні стан-
кові гранатомети. Також із мінометів, 
але вже 82-го калібру, противник об-
стріляв і захисників Авдіївки, крім них, 
окупанти використали ще й ручні про-
титанкові гранатомети, великокалібер-
ні кулемети та стрілецьку зброю. Поб-
лизу населеного пункту Невельське аг-
ресор застосував міномети 120-го каліб-

ру, випустивши при цьому 18 мін. Біля 
Водяного окупанти вели вогонь по на-
ших оборонцях із гранатометів різних 
систем, великокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї, а неподалік Пісків за-
діяли ручні протитанкові гранатомети 
та великокаліберні кулемети. ■

НА ФРОНТІ 

Вони ширялись за Родіну
За підтвердженими даними української розвідки, 
в окупантів на Донбасі часто спостерігається 
передозування наркотиками, зловживання алкоголем, 
травмування в стані сп’яніння, каліцтво, дезертирство

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 За минулі дві доби внаслідок ворожо-
го обстрілу троє українських військовослуж-
бовців отримали поранення. Їх оперативно 
евакуйовано до медичного закладу та нада-
но необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я 
воїнів задовільний. Наші захисники опера-
тивно застосували штатне озброєння та чітко 
дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна 
діяльність не залишиться безкарною. За під-
твердженими даними розвідки, 1 липня наші 
оборонці знищили двох i поранили шістьох 
загарбників. Окрім цього, противник втратив 
ще чотирьох найманців та один вантажний 
автомобіль через підрив на вибухівці. Зага-
лом, за підтвердженими даними розвідки, 
втрати російсько-окупаційних військ за чер-
вень склали: загиблими — 42 особи, поране-
ними — 58 осіб. Також окупанти втратили 5 
одиниць техніки — ЗІЛ, КамАЗ, два міномети 
і один танк. А ще наша розвідка часто фіксує 
прояви у ворога нестатутних взаємовідносин 
із наслідками важких тілесних ушкоджень i 
ножових поранень, передозування наркотика-
ми, зловживання алкоголем, травмування в 
стані сп’яніння, каліцтво та часті випадки де-
зертирства. 

■

Інна СТЕПАНЧУК

 Голова Національного банку Яків 
Смолій написав та подав на ім’я прези-
дента Володимира Зеленського заяву про 
відставку та мотивував своє несподіване 
рішення «систематичним політичним 
тиском». Про це надвечір середи, 1 лип-
ня, повідомила пресслужба НБУ. «Про-
тягом тривалого часу на Національний 
банк України здійснюється систематич-
ний політичний тиск. Це унеможливлює 
ефективне виконання мною як головою 
покладених на мене обов’язків керів-
ництва діяльністю Національного бан-
ку та взаємодію з іншими державними 
органами. Своєю відставкою я прагну за-
стерегти від подальших спроб підірвати 
інституційні основи центрального банку 
в Україні», — наголосив Смолій.
 Заява про відставку стала повною 
несподіванкою в українських політич-
них колах. Ще якихось півтора міся-
ця тому, в травні 2020-го, пан Смолій у 
інтерв’ю Бі-Бі-Сі говорив, що має намір 
перебувати на своїй посаді до кінця ка-
денції, тобто до 2025 року. Нагадаємо, 
Нацбанк Яків Смолій очолив 15 березня 
2018 року, а термін каденції глави НБУ 
становить 7 років. Тож те, як несподіва-
но змінив своє рішення очільник Націо-
нального банку, та те, з яким поспіхом 
президент Володимир Зеленський уніс 
до Верховної Ради проєкт постанови про 
звільнення Смолія з посади (його парла-
мент отримав уже вчора на ранок), свід-
чить про серйозний конфлікт між гла-
вою регулятора та Банковою. Плануєть-

ся, що вже в п’ятницю, 3 липня, питан-
ня перебування на посаді Якова Смолія 
розгляне парламент. 
 На заяву про звільнення вже відреа-
гували посли держав «Великої сімки». 
На думку дипломатів, заява Смолія 
може свідчити про підрив незалежності 
інституції НБУ, що «може стати вели-
ким кроком назад». «Незалежний Нац-
банк — фундаментальне досягнення для 
України, що зменшило корупцію, спри-
яло зростанню й врятувало збанкрутілий 
банківський сектор», — iдеться в пові-
домленні, оприлюдненому на сторін-
ці «Посли G7 за реформи в Україні» у 
Twitter. 
 «Під його (Смолія) керівництвом в 
Україні було досягнуто істотних звер-
шень у забезпеченні цінової стабільності, 
що наочно продемонструвало ключо-
ву роль незалежного центрального бан-
ку в сучасній макроекономічній політи-
ці. Саме тому незалежність НБУ перебу-
ває в центрі програми, що підтримується 
МВФ, і ця незалежність має бути забез-
печена і наступником голови», — наго-
лосили, в свою чергу, в Міжнародному 
валютному фонді. 
 Тим часом партія «Європейська солі-
дарність» закликала президента Володи-
мира Зеленського відкликати подання 
постанови про звільнення. «Відкличте 
заяву. Поверніть її Смолію без розгляду, 
— сказав очільник фракції Петро Поро-
шенко. — Як зараз висловився один з ін-
весторів, це буде ситуація, коли піде ос-
танній дорослий, залишивши в будинку 
України підлітків, які перебувають під 

впливом алкоголю з сірниками». Народ-
ний депутат від «Європейської Солідар-
ності» Олексій Гончаренко в коментарі 
«Прямому» додає, що зараз існує реаль-
ний ризик «перетворити Нацбанк на зе-
лений принтер, а НБУ «стане філіалом 
офісу президента». Бо «як Конституція 
захищає наші з вами права, так Нацбанк 
захищає наш iз вами гаманець».  
 І, як наслідок, після заяви глави НБУ 
про відставку гендиректор інвестком-
панії Dragon Capital Томаш Фіала оголо-
сив, що призупиняє нові інвестиції. «Ми 
відкладемо нові інвестиції, адже влада 
робить останні п’ять місяців абсолют-
но протилежне тому, що інвестори, як 
внутрішні, так і міжнародні, очікують 
від них і радять їм. Це остання крапля. 
Можна тільки здогадуватися, які моти-
ви, повна некомпетентність або мотиво-
ваний Росією саботаж...» — цитує пана 
Фіалу видання «Думка». Він перекона-
ний, що наслідки не забаряться: ціни на 
активи України найближчим часом впа-
дуть, і гривня також. «Найгірше, що це 
було зроблено під політичним тиском з 
самого верху. Це червона лінія для всіх 
інвесторів: G7, IMF, WB. Повна неком-
петентність і обман тих, хто виділив нам 
5 мільярдів доларів за останній місяць, 
включно з сьогоднішніми єврооблігація-
ми», — наголосив Томаш Фіала. ■

ВІДСТАВКА

«Влипли» у Смолія
Міжнародні партнери стурбовані відставкою глави 
Нацбанку та вбачають у діях української влади обман

■

Якiв Смолiй: «Своєю відставкою я прагну 
застерегти від подальших спроб підірвати 
інституційні основи центрального банку 
в Україні».

❙
❙
❙
❙
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українці
в Києві цьогоріч скорис-

тались правом на зміну імені, підрахува-
ли в Центральному міжрегіональному уп-
равління Мін’юсту в столиці.

523 об’єктів
у Криму уряд вніс 

до реєстру нерухомих пам’яток 
України, констатувала  пресслуж-
ба Кабміну.

учнів
iз непідконтрольних територій Донеч-

чини, які зареєструвалися на ЗНО з математики, не змогли 
перетнути лінію розмежування та потрапити на іспит, нарі-
кає голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

хворих
на COVID-19 в Ук-

раїні потребують госпіталізації, зане-
покоєні в МОЗ.

єпископ
Російської православ-

ної церкви в Україні має будинок у понад 300 квад-
ратів, інформує «Слідство.Інфо», презентуючи но-
вий проєкт «Золото церкви».

175 89% 20% Кожен 5-й

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

ЛІТАКОБУДУВАННЯ  

Крила без 
польоту
Керівники підприємств 
авіаційної галузі не 
задоволені роботою концерну 
«Укроборонпром» і вимагають 
від центральної влади виконати 
свої обіцянки
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Днями в Харківській облдержадміністрації 
дізналися про те, що місцеве авіапідприємство 
може найближчим часом отримати замовлен-
ня від канадських партнерів на спільне вироб-
ництво 13 літаків Ан-74. Цю інформацію голова 
ХОДА Олексій Кучер озвучив на Всеукраїнсько-
му з’їзді авіабудівників із посиланням на Каб-
мін, але новина викликала в присутніх хіба що 
сумний сарказм. Причина відома: виробнични-
кам уже багато років поспіль не вдається реалі-
зувати і скромніші плани, тому амбітні обіцян-
ки вони сприймають iз великою часткою умов-
ності. Скажімо, ще рік тому Володимир Зе-
ленський дав доручення «Укроборонпрому», до 
складу якого входять заводи авіагалузі, розгля-
нути можливість придбання у ХДАВП двох уже 
готових літаків Ан-140. Це б допомогло заводу 
вийти з кризи і відновити виробництво. Тоді ж 
розглядали можливість створення державної 
авіакомпанії з пасажирських перевезень, яка б 
закуповувала вітчизняні авіалайнери. 
 Утiм усі райдужні перспективи вже тради-
ційно залишилися на папері. Директор Хар-
ківського авіапідприємства Сергій Задорож-
ний повідомив, що після наказу президента об-
говорював із керівництвом концерну варіан-
ти викупу літаків чотири місяці поспіль, але 
знайти спільну мову так і не вдалося. Існують 
і більш системні проблеми. «Сьогодні Туреччи-
на, арабські країни, Південна Корея практично 
з нуля створюють свою авіаційну галузь, а ми її 
не розвиваємо, маючи високий технологічний 
потенціал, — каже президент асоціації «Укравіа-
пром» Віктор Попов. — Нам потрібні такі ме-
ханізми, що дозволили б розробляти нову авіа-
ційну техніку і використовувати сучасні фінан-
сові інструменти, які б сприяли залученню іно-
земних інвесторів. Саме тому цивільна авіація 
не повинна входити до складу «Укроборонпро-
му». Європейське законодавство забороняє пра-
цювати з оборонними підприємствами. Тобто ні-
коли «Антонов» не зможе працювати з Airbus, 
поки він в «Укроборонпромі».
 Про те, що в державного концерну є серйоз-
ні проблеми з управлінням підприємствами га-
лузі, свідчить й офіційна статистика. Скажімо, 
вже понад п’ять років Харківське авіапідпри-
ємство перебуває у стані банкрутства, заборгу-
вавши державі 3,5 мільярда гривень. Ще 225 
мільйонів завод винен своїм працівникам. Вод-
ночас у цехах ХДАВП перебувають 11 недобудо-
ваних літаків iз високим ступенем готовності. 
Поставити їх на крило, за словами директо-
ра, можна за кілька місяців, якби не процеду-
ра банкрутства, що заважає приходу інвестора. 
«Два тижні тому ми виплатили заробітну пла-
ту за вересень 2019 року, — прокоментував си-
туацію Сергій Задорожний. — Ми кажемо де-
ржаві: ось є два готові літаки, які дуже потріб-
ні країні. Вони коштують 30 мільйонів доларів. 
Заберіть їх і дайте нам гроші зараз. Ця сума не 
погасить усі борги, але дасть можливість запус-
тити механізм роботи заводу». 
 Усі проблеми галузі та власні пропозиції 
авіабудівники направили до столичних органів 
влади і планують зібратися через місяць. Мо-
вляв, послухаємо, що там скажуть, а потім ви-
магатимемо чіткого механізму дії. ■

■

Ірина КИРПА

 На думку урядовців, рівень біди ви-
явився більшим, аніж у 2008 році. Ка-
бінет Міністрів уже виділив iз резерв-
ного фонду дербюджету 754 мільйони 
гривень для допомоги жителям пост-
раждалих від паводків регіонів Захід-
ної України, адже збитки від повені 
лише в Закарпатській області оціни-
ли у 176 мільйонів гривень. Ці гроші 
будуть спрямовані на проведення екс-
трених заходів iз ліквідації наслідків 
стихії.
 У недільній молитві Папа Римсь-
кий закликав увесь світ молитися за 
постраждалих від повені в Україні, а 
представники посольства США роз-
повіли, що 100 тисяч доларів через 
USAID спрямовані постраждалим ре-
гіонам із метою ліквідації наслідків 
стихії, яка розходилася не на жарт.
 Нагадаємо, рясні зливи спровоку-

вали повінь у західних областях нашої 
країни, через які загинуло троє міс-
цевих жителів, підтоплено тисячі бу-
динків, зруйновано понад 300 мостів, 
пошкоджено понад 650 кілометрів ав-
тодоріг.
 Найбільше від негоди постражда-
ли Івано-Франківська, Чернівецька 
та Закарпатська області. Місцеві річ-
ки вийшли з берегів, прорвали греблі 
та підтопили найближчі населені пун-
кти.
 Стихія вирувала три дні: гірсько-
лижний курорт Буковель просто 
«поплив», у Галичі затопило лікар-
ню, де лікували людей iз COVID-19, 
а в Калуші притулок для собак пішов 
під воду за 40 хвилин, тварин виноси-
ли волонтери та рятувальники. У селі 
Банилів Чернівецької області на Че-
ремоші дощова вода прорвала дамбу, 
почалося підтоплення будинків місце-
вих жителів.

 Відразу 11 установ охорони 
здоров’я виявилися підтопленими 
на Івано-Франківщині. Запевняють, 
ситуація залишається під контролем 
Міністерства охорони здоров’я: меди-
ки готуються до можливих спалахів 
коронавірусної та кишкової інфек-
цій. Над ліквідацією наслідків негоди 
на заході України працюють 1,5 тис. 
осіб, чотири гелікоптери, рятувальни-
ки ДСНС, а також рота рятувальників 
Нацгвардії.
 Прокуратура Івано-Франківської 
області за матеріалами Служби безпе-
ки порушила кримінальну справу за 
441-ю статтею КК України за фактами 
масового знищення рослинного світу, 
що призвело до повені в регіоні.
 — До екологічної катастрофи За-
хідну Україну привела не лише ви-
рубка лісу, а й забудова заплав i 
прибережно-захисних смуг, — за-
явив голова Держекоінспекції Анд-
рій Мальований. — Водним кодек-
сом України заборонено будівниц-
тво ближче, ніж за 25 м від берега на 
малих річках, ближче 50 м — на се-
редніх, ближче 100 м — на великих. 
Якщо ухил більший за 3%, то від-
стань подвоюється.
 Солідарний із ним і голова громад-
ської організації «Українська приро-
доохоронна група» Олексій Василюк, 
який упевнений, що для відновлення 
ґрунту знадобиться кілька століть.
 — Так склалося історично, що за-
плави утворилися в місцях розливу 
річки, тому там не слід було будува-
ти будинки з самого спочатку, — про-
коментував ситуацію керівник ГО. — 
З певною регулярністю туди прихо-
дила й приходитиме велика вода, бо 
вона й повинна там текти. Якщо щось 
трапиться на її шляху, вона, швидше 
за все, це зруйнує. Вирубка лісу, бе-
зумовно, ускладнює ситуацію, але 
навіть якщо наша держава скаже: 
все, ми не рубаємо ліс, ситуація од-
нак залишиться напруженою.
 Тим часом Telegram-канал «Ук-
раїна у шоці» повідомляє, що бук-
вально за пару днів після повені в 
Карпатах звідти знову почали виво-
зити ліс. Ні для кого не секрет, що в 
наших горах ростуть букові ліси, які 
вже тривалий час незаконно вирубу-
ють браконьєри та експортують до 
Європи. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Власне, це має бути 
навіть щось більше, ніж 
просто музей, і повна наз-
ва майбутнього закладу 
звучить так — Лановець-
ка міська комунальна ус-
танова «Культурний центр 
народного художника Ук-
раїни І. С. Марчука». На-
гадаємо читачам, що Іван 
Марчук — всесвітньо відо-
мий митець, який працює 
в унікальному стилі «пль-
онтанізму» (він сам при-
думав цей напівжартівли-
вий термін, бо зображен-
ня на його картинах наче 
сплетені з тисяч ниток), і у 
2007-му ввійшов до рейтин-

гу «100 геніїв сучасності», 
за версією однієї з найавто-
ритетніших британських 
газет The Daily Telegraph. 
Автор понад чотирьох із 
половиною тисяч картин, 
якими захоплюються на 
всіх континентах, він дав-
но заслужив мати свій му-
зей і неодноразово з гірко-
тою висловлювався про те, 
що це, мабуть, нікому не 
потрібно. Ось, приміром, 
його слова з минулорічно-
го інтерв’ю BBC News Ук-
раїна: «Я дуже сподівав-
ся, що мій музей у Києві 
буде, але вже не сподіва-
юсь. Україні музеї не пот-
рібні. А що таке музей? Це 
ж обличчя держави... Ван 
Гог «годує» Амстердам, і я 

стояв у черзі до його музею. 
А ви не хочете зробити му-
зей Марчука в Києві, щоб і 
до нас їздили. Стільки про-
єктів робили під мій музей, 
нічого з того не вийшло».
 Тим часом на малій 
батьківщині Генія, у селі 
Москалівка Лановецько-
го району Тернопільщини, 
його музей діє вже близь-
ко десяти років. Нехай він 
скромний і складається 
лише з двох кімнат, зате в 
кожній дрібничці (авторка 
цих рядків на власні очі в 
цьому переконалася) відчу-
ваються там душа, любов і 
шана, що їх вклали у спра-
ву педагоги- ентузіасти, а 
екскурсії дуже майстерно 
ведуть самі школярі. І ось 
тепер уже справжній вели-
кий музей славетного зем-
ляка вирішили створити в 
Ланівцях. У травні цього 
року на сесії Лановецької 
міської ради було затверд-
жено статут установи, куди 
включено не лише культур-
ну й мистецьку, а й освітню 
та науково-дослідну діяль-
ність. Наразі готовий уже 

й проєкт, авторами якого 
стали теж вихідці з Лано-
веччини, а тепер львів’яни 
Уляна Лизун та Володимир 
Поріцький. Як розповів не-
щодавно в ефірі телеканалу 
UA:Тернопіль директор ви-
щеназваної установи Юрій 
Матевощук (до речі, мо-
лодий талановитий пись-
менник, відомий також 
у Тернополі як програм-
ний директор Мистецько-
го фестивалю «Ї» та менед-
жер цілої низки суперових 
культурних подій), робо-
та над створенням музею 
має бути завершена до кін-
ця цього року. Це має бути 
сучасний музей iз гале-
реєю, творчою майстер-
нею та інсталяційною зо-
ною, який розташовува-
тиметься у центрі міста, 
в приміщенні колишньо-
го кінотеатру. Всі секре-
ти та «родзинки» майбут-
нього закладу Юрій Мате-
вощук наперед розкрива-
ти не став, однак висловив 
сподівання, що вдасться 
здивувати навіть самого 
Івана Марчука. ■

ШАНА

Здивувати Генія
У райцентрі Ланівці створюють 
незвичайний музей Івана Марчука

■

ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА

Після нас — хоч потоп 
Буквально за пару днів після повені в Карпатах 
звідти знову почали вагонами вивозити ліс

■

Ешелони їдуть на Захiд.❙
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Іван БОЙКО

Перший день липня видав-
ся важким для колишнього 
президента Петра Порошен-
ка, який стверджує, що є фі-
гурантом 24 кримінальних 
проваджень. Спочатку лідер 
партії «Європейська Солідар-
ність» із тисячами своїх при-
хильників та депутатським 
«десантом» традиційно при-
йшов на допит до Державно-
го бюро розслідувань. А вже 
за пару годин пішки, на чолі 
колони прихильників, попря-
мував до Печерського райсу-
ду столиці, де Порошенкові 
досі ніяк не можуть обрати 
запобіжний захід. Пристрасті 
навколо експрезидента вже 
досягли максимуму: прокуро-
ри вважають, що підозрюва-
ний нібито тисне на обранців 
фракції «ЄС» і ледь не зму-
шує підтримувати його в суді, 
тоді як обурені цим закидом 
нардепи не підбирали слів, 
назвавши прокурорів «шавка-
ми Венедіктової».

Компас, який вказує на 
ворогів України
 Зауважимо, що сам Пет-
ро Олексійович заявив, що за 
всіма кримінальними  провад-
женнями проти нього ніби-
то стоїть офiс президента або 
особисто очільник країни Во-
лодимир Зеленський. Мовляв, 
його наступник таким чином 
хоче «сховатися і відволікти 
увагу за димовою завісою».
 На думку Порошенка, вла-
да Зеленського використовує 
такий сценарій, щоб «подола-
ти фобії, які існують в офiсі 
президента, фобії щодо подій 
в Україні», щоб відволікти 
увагу від реальних проблем, 
які постали перед державою. 
  В одному з інтерв’ю По-
рошенко наголосив, що йому 
дуже сподобалась аналогія, 
що «компас, який вказує на 
ворогів України, у Зеленсько-
го потрапив у якесь дивне маг-
нітне поле, почав дуже швид-
ко крутитись і показувати для 
нього неправильний напря-
мок».
  До речі, у самому ДБР ли-
шилися незадоволеними спіл-
куванням із Порошенком під 
час допиту. Так, начальник 
відділу Головного слідчого 
управління ДБР Вадим При-
ймачок пізніше обурився, що 
п’ятий президент відмовився 
давати показання слідчим.
 «Порошенко прийшов до 
слідчого ДБР для проведення 
допиту як підозрюваного. Він 
відмовився від дачі показань 
по суті пред’явленої підозри, 
також йому вручали повіст-
ки на допит на інші дати, але 
він у присутності понятих 
відмовився отримувати вка-
зані повістки», — сказав пан 
Приймачок уже після того, як 
нардеп пішов до суду. 
 І додав, що захиснику По-

рошенка вручили копію кло-
потання про продовження 
терміну досудового розсліду-
вання у кримінальному про-
вадженні щодо колишньо-
го президента і ексзаступни-
ка голови Служби зовнішньої 
розвідки Сергія Семочка. 

Приниження від «шавок» 
   Уже під час виступу в Пе-
черському суді Петро Поро-
шенко не шкодував критич-
них і дошкульних слів на ад-
ресу генпрокурорки Ірини 
Венедіктової. Мовляв, вона 
нібито боїться за свою подаль-
шу долю через президента Зе-
ленського.
 «У глибині душі пані Ве-
недіктова погоджується з Ря-
бошапкою (колишній генпро-
курор, який відмовився підпи-
сувати підозру щодо Порошен-
ка, вважаючи її «юридичним 
трешем». — Ред.), але, буду-
чи залежною від президента 
Зеленського, вона боїться за 
свою подальшу долю. Зніміть 
iз неї цей тягар, відведіть її. 
Шануйте і поважайте жін-
ку», — пафосно заявив Петро 
Олексійович. 
 І знову традиційно звер-
нувся в суді до свого наступни-
ка на Банковій: «Я хочу звер-
нутися до пана Зеленського і 
пані Венедіктової і хочу пов-
торити тезу: «Ми вас не боїмо-
ся. Замахнулися — бийте. Не 
відкладайте, не бійтеся. Тре-
ба запроторити за ґрати — за-
проторюйте».
    Захист Порошенка кло-
потав про відвід групи проку-
рорів у справі призначення 
Семочка, але головуючий суд-
дя Сергій Вовк відмовив сто-
роні захисту в цьому.
   Щодо прокурорів, то вони 
«у боргу не лишилися» й поп-
росили долучити до матеріалів 
розслідування відомості про 
вплив Порошенка на нардепів 
партії «ЄС». Ці закиди одра-
зу підвищили градус напруги 
в судовій залі, а слова одного 
прокурора перебили присутні 
обранці. 
 Зокрема, депутатка Ірина 
Геращенко наголосила: «Ми 
незалежні депутати, це ви — 

шавки Венедіктової. Це при-
ниження... За нас голосува-
ли мільйони людей, це непо-
вага до виборців. Це що таке? 
Ми хочемо свідчити про нашу 
незалежність. На нас ніхто не 
тисне!».
 Відтак нардепи планують 
свідчити про злочинні заяви 
прокурора і проситимуть вне-
сти ці відомості в ЄРДР та роз-
слідувати заангажованість 
прокуратури. На думку пані 
Геращенко, «неправдиві сло-
ва прокурора можуть свідчи-
ти про те, що Порошенку ін-
кримінуватимуть ще й тиск 
на нардепів». Тому депутатка 
попросила зафіксувати в суді 
заяву про злочин. 
  У свою чергу, Порошенко 
заявив, що це злочинна дія: 
«Це політичний вплив і дис-
кредитація політичної сили. 
Втручання у політичну діяль-
ність. Його треба відвести, 
цього негідника, і він не має 

права втручатися в політи-
ку». 

До зустрічі за тиждень на 
тому ж місці й у той самий час 
     Утім далі словесної пе-
репалки справи в суді того 
дня не пішли. Сторона обви-
нувачення просила суд обра-
ти Порошенку запобіжний 
захід у вигляді особистого 
зобов’язання у межах строку 
досудового розслідування на 
вiсiм днів: до 10 липня.
 І хоча саме 10 липня закін-
чується термін розслідуван-
ня справи щодо Порошенка, 
у прокурорів уже є клопотан-
ня про продовження термінів 
розслідування до шести міся-
ців, яке окремо має розгляну-
ти Печерський райсуд.
    Утiм скандально відомий 
суддя Вовк уже вдруге не зміг 
обрати запобіжний захід По-
рошенку й оголосив перерву в 
засіданні до 11-ї години 8 лип-

ня.
  Суддя взяв перерву для 
виклику до суду понятих, які 
були присутні під час вру-
чення Порошенкові підозри. 
Адже захист Порошенка досі 
заперечує, що підозра була 
йому вручена.
   Тож, вийшовши з будівлі 
суду, Петро Порошенко тра-
диційно звернувся до тисяч 
своїх прихильників, які че-
кали на нього на вулиці Во-
лодимирській: «Дякую всім, 
хто сьогодні зібрався підтри-
мати мене під будівлею ДБР, 
а згодом — під Печерським су-
дом. Разом ми — патріотичні, 
потужні, сильні українці — 
створюємо альтернативу не-
компетентним, безглуздим 
новим обличчям, які сповіду-
ють принцип «какая разни-
ца». Ми точно переможемо, 
бо з нами — сила!».
    Отже, вже 8 липня «далі 
буде»... ■

Крістіна ЧАГАРНА,
студентка Київського університету 
імені Бориса Грінченка

 Стало відомо про місцепе-
ребування дружини президен-
та Олени Зеленської, в якої 12 
червня лабораторно підтверди-
ли COVID-19.

 Уже 16 червня Зеленську 
госпіталізували до київської лі-
карні. 
 За даними «Главкому», за-
раз перша леді лікується в ста-
ціонарному відділенні столич-
ної клінічної лікарні «Фео-
фанія» і, як уже раніше пові-
домили в офісі президента, 

почувається краще. 
 Лікарі та медичний персо-
нал, які доглядають за Зеленсь-
кою, постійно дотримуються 
жорсткого захисного режиму. 
Медики перебувають біля па-
цієнтки в захисних костюмах i 
слідкують за її станом упродовж 
усього дня. Аби не порушувати 

захисні міри та навіть не відхо-
дити в туалет, вони змушені ко-
ристуватися памперсами.
 Нагадаємо, що в січні цього 
року президент Володимир Зе-
ленський підписав указ, що доз-
воляє лікуватись у лікарні «Фе-
офанія» всім українцям. Даний 
документ передбачає введення 
Кабміном «заходів, необхідних 
для забезпечення доступності 
для громадян сучасних методів 
діагностики та лікування, висо-
коспеціалізованої медичної до-
помоги, що надається клініч-
ною лікарнею «Феофанія».
 Наразі клінічна лікарня 
«Феофанія» надає максималь-

но вичерпний наявний спектр 
діагностичних i медичних пос-
луг усім громадянам України 
та іноземних держав. У лікар-
ні запроваджено спрощену сис-
тему медичного обслуговування 
пацієнтів, за якою, після здійс-
нення оплати необхідних лікар-
няних послуг, вони надаються 
особі негайно. При цьому на-
лежні законодавчі податки за 
всі надані послуги негайно над-
ходять до державного бюджету 
України. 
 На самому сайті лікарні «Фе-
офанія» розміщено перелік пос-
луг, що надаються в установі, їх 
вартість i розклад роботи. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Пристрасті Петрові
Справи Порошенка: 
протистояння 
прокурорів і нардепів 
від «ЄС» у суді сягнуло 
найвищого градусу 
напруги

■

ОВВА!

Обслуговування вищого рівня,
або Лікарі у памперсах

■

Підтримати Петра Порошенка в суді традиційно прийшли нардепи від «ЄС» i тисячі прихильників.
Фото з «Фейсбук»-сторiнки Ірини Геращенко.

❙
❙



Олег ГАНСЬКИЙ 

Наша держава намагається все ж таки 
вийти зі згубного для її економіки каран-
тину. Але економічні проблеми в Україні, 
схоже, тільки починаються: у країні фік-
сують зниження ділової активності, яка, 
у свою чергу, збільшує безробіття та по-
роджує соціальні проблеми.

Спочатку постраждають офісні 
працівники...
 Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Укрзалізниця» з 1 липня пе-
ревело частину своїх працівників на чо-
тириденний робочий тиждень. Новації 
стосуються насамперед співробітників 
апаратів управління центрального офі-
су Укрзалізниці, регіональних філій та 
інженерно-технічних працівників. 
 Проте Укрзалізниця запровадила 
й цілу низку інших антикризових за-
ходів для вирішення проблем, які ви-
никли внаслідок пандемії коронавіру-
су. Насамперед це скорочення заробіт-
них плат: на період карантину зарплати 
членів правління компанії скоротилися 
до десяти мінімальних зарплат; зарпла-
ти всіх топ-менеджерів у добровільному 
порядку були скорочені на 25%.
 В.о. голови правління Укрзалізниці 
Іван Юрик пояснив: скорочення робочо-
го тижня стало вимушеним кроком і до 
нього, мовляв, готувалися ще у квітні. 
Але вже у серпні, якщо все буде добре, 
компанія перегляне це рішення. «Усе за-
лежатиме від темпів відновлення еконо-
міки України та обсягів вантажних за-
лізничних перевезень. Я впевнений, що 
компанія впорається з цією кризою», — 
сказав Юрик.
 У головному залізничному відомстві 
держави також обмежили закупівлі ма-
теріально-технічних ресурсів та послуг, 
які не пов’язані з основною діяльніс-
тю. Знижено витрати дизельного пали-
ва, електроенергії, окрім того, компанія 
тимчасово не виплачує одноразові заохо-
чення, доплати, надбавки, компенсації 
оренди житла для працівників.
 Про матеріальні втрати в Укрзаліз-
ниці наразі не говорять. Хоча, на дум-
ку експертів, позитивних прогнозів на 
нинішній рік тут бути не може. І цей рік 
таки буде провальним, особливо у порів-
нянні з минулим, коли компанія збіль-
шила чистий прибуток у 14,7 раза, що 
становить 2,784 млрд грн, заробивши 
2,988 млрд гривень.

Літаки — на землі, обслуга — 
безробітна
 Не краща ситуація й в авіації. Так, 
керівництво Міжнародного аеропорту 
«Київ» оголосило: воно змушене ско-
ротити половину своїх співробітників, 
аби врятувати підприємство від банк-

рутства. У ці дні, коли кількість рейсів 
із «Жулян» повільно зростає, а перспек-
тиви відкриття нових напрямків дозво-
ляють сподіватися на прискорення про-
цесу, летовище розпочало поетапне ско-
рочення своїх співробітників. «На тлі 
глибокої кризи, в якій опинилася авіа-
ційна галузь через пандемію коронавіру-
су, що сприяє різкому падінню авіапере-
везень та зниженню пасажиропотоку», 
— пояснили в «Жулянах». 
 Керівництво аеропорту ображене на 
уряд. Який комунальному «Києву» до-
помагати не поспішав. На відміну від де-
ржавного «Борисполя». «Накопичення 
проблем супроводжувалося і відсутністю 
будь-якої реакції та допомоги від уряду, 
профільного міністерства, а також вла-
ди Києва. Нагадаємо, що керівництво 
Міжнародного аеропорту «Київ» постій-
но звертається по допомогу до влади, але 
належної і своєчасної реакції немає», — 
прокоментували ситуацію. І навели при-
близні дані своїх втрат. 
 «Загалом в аеропорту на двох підпри-
ємствах, КП МА «Київ» і ТОВ «Мастер-
Авіа», працює близько 2 тисяч осіб. У 

суміжних підприємствах, які співпрацю-
ють з аеропортом, ще 8 тисяч співробіт-
ників. Аеропорт «Київ» — це другий за 
пасажиропотоком аеропорт України, це 
майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів 
на рік. Це другий за кількістю відраху-
вань до бюджету Києва платник подат-
ків серед комунальних підприємств міс-
та. Це улюблена робота для тисяч людей, 
візитівка і гордість столиці. Банкрутс-
тво аеропорту «Київ» буде мати катаст-
рофічні наслідки для міжнародного імі-
джу, авіаційної галузі України, еконо-
міки і ринку праці в цілому», — окрес-
лили свою проблему в аеропорту. 
 Відновлення обсягів, на думку керів-
ництва «Жулян», яка, втім, збігається 
з позицією більшості авіаційних екс-
пертів, — процес не одного дня. І навіть 
не місяця. «Ми прогнозуємо повільне 
відновлення попиту на авіаперельоти 
й очікуємо повернення до докарантин-
ного рівня лише за кілька років. Само-
стійно, без допомоги держави, столично-
му аеропорту не вижити. На жаль, нам 
доведеться скоротити 50% персоналу, в 
тому числі висококваліфікованих фахів-

ців галузі. Аеропорт «Київ» об’єднує ти-
сячі фахівців, які розвивають авіацію, 
на їх професійну підготовку витрачаєть-
ся не лише багато часу, а й значні кош-
ти. Із сумом доведеться прощатися з кож-
ним із них, адже у нас сформувалася від-
мінна команда», — зазначив генераль-
ний директор компанії «Мастер-Авіа» 
Олег Левченко на зборах колективу ае-
ропорту. І зазначив: на даний момент ко-
жен підрозділ аеропорту «Київ» вирішує, 
кого зі співробітників звільнити і як оп-
тимізувати роботу підприємства.

Дрібні обсяги, невиразні показники у 
лідерів
 COVID-19 завдав удару і по ринку 
продажів автомобілів в Україні. За да-
ними провідних автодилерів, загальний 
обсяг продажу нових авто за перші п’ять 
місяців 2020 р. у порівнянні з поперед-
нім періодом минулого року впав трохи 
більше як на 7%. 
 «Основний спад продажів припав на 
березень-квітень, після запроваджен-
ня в Україні жорстких карантинних за-
ходів», — порахували у компанії «Аль-
парі». У травні обсяги продажів почали 
відновлюватися, загальний обсяг склав 
5850 нових авто, що на 60% більше, ніж 
за квітень. Але травневий показник ми-
нулого року був на 12% кращим. За під-
сумками ж перших п’яти місяців 2020 
року в Україні було продано близько 30 
тисяч нових авто.
 У травні, зокрема, трійка лідерів ви-
глядає так: перше місце належить ком-
панії «Тойота», яка зуміла продати по-
над тисячу нових авто. Цьому бренду за-
раз належить понад 17% українського 
ринку. Друге місце належить компанії 
«Рено», яка продала понад 820 авто і 
зайняла понад 14% українського ринку. 
І на третьому місці — компанія «Кіа», 
яка продала 660 авто і має понад 11% ук-
раїнського ринку. 
 Для того, щоб потіснити трійку лі-
дерів, таким брендам, як «Шкода», 
«Мерседес» і «Хюндай», треба збільши-
ти кількість продажів утричі, адже від-
рив від лідерів досить великий. 
 «У хвості продажів — «Вольво» і 
«Фольксваген». Кількість проданих 
авто за травень склала понад 65 і 70 авто, 
відповідно. Ці два бренди займають тро-
хи більше одного відсотка українського 
ринку, — сказав Олександр Лосєв, фі-
нансовий експерт «Альпарі». — Якщо 
знову в країні не запровадять каран-
тин, то ринок продажів автомобілів від-
новлюватиметься і далі. Попереду ту-
ристичний сезон, і, напевно, багато ук-
раїнців захочуть поїхати на південь на 
новому авто. Але головним пріорите-
том вибору залишається співвідношен-
ня ціни товару, якості, сервісу і плато-
спроможності покупця». ■

5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИПНЯ 2020ЕКОНОМІКА

Олег ГАНСЬКИЙ 

Авіакомпанії, спраглі за польотами та 
прибутком, оголошують про відкриття 
нових маршрутів. Які розпочнуть одра-
зу, як тільки влада країн дозволить здій-
снювати їх. 

Відкриваємо Рим та Чехію
 Чергові хороші новини від «Візейру»: 
добре знайомий більшості українців ло-
укост повідомив про свій намір відкрити 
три маршрути між Україною та Італією, 
починаючи з літнього розкладу 2021 
року. Та вже відкрив  продаж квитків на 
два нові рейси з Києва і Львова в чеське 
місто Пардубіце, що за 125 кілометрів від 
столиці країни Праги. Відтак українсь-
ким пасажирам можна буде задешево 
дістатися на уїк-енд до улюбленого міста 
багатьох наших співвітчизників, і не че-
рез Вроцлав чи Дрезден, як було раніше, 
а практично прямим рейсом. Адже діста-
тися від Пардубіце до столиці коштує в 
еквіваленті кількох євро, а подорож три-
ває близько півтори години. 
 Але найцікавіше, що між Україною 
та Італією знову, як було до 2015 року, 
відновлюються прямі перельоти бюджет-
них авіакомпаній до італійських міст. Із 
29 березня 2021 року «Візз» запустить 
рейси Одеса—Мілан, до головного аеро-
порту цього міста Мальпенса. Курсува-
тиме також рейс Одеса—Рим, два рази 

на тиждень, щопонеділка і щоп’ятниці. 
А наступного дня, 30 березня цього ж 
року, «Візейр» полетить з Одеси до Бо-
лоньї, — щовівторка і щосуботи. Міні-
мальна ціна авіаквитків в одну сторону 
на рейси в Мілан і Болонью, яку декла-
рує авіакомпанія, становить 580 грн, на 
рейси в Рим — 870 грн.
 Як відомо, до 2015 року рейси між 
країнами виконувала українська дочка 
«Візейр Україна», але ці польоти були 
припинені після зупинки роботи дочір-
нього підприємства. Материнська авіа-

компанія не могла кілька років отрима-
ти дозвіл на польоти, які перебувають під 
регуляцією авіаційної влади обох країн. 
 «Італійські» рейси «Візейра» мають 
доповнити плани ще одного лоукостера 
— ірландського «Райянейра», який от-
римав дозвіл на рейси збанкрутілого іта-
ло-албанського перевізника «Ернест». 

Крила у режимі «економ» 
 Нещодавно українська авіакомпанія 
«Віндроуз» розпочала вже давно анонсова-

ну програму дешевих внутрішніх перельо-
тів в Україні на турбогвинтових літаках. 
Плани у перевізника з’явилися ще напри-
кінці осені, польоти мали стартувати з по-
чатком нового авіасезону, але реалізувати 
їх завадила пандемія коронавірусу. 
 Утім послаблення карантинних обме-
жень дозволило «Віндроуз» повернути-
ся до попередніх планів, і компанія таки 
виконала перший комерційний рейс на 
новому для неї типі повітряних суден — 
турбогвинтовому лайнері ATR-72. Пе-
реліт було здійснено зі столичного аеро-
порту «Бориспіль» в аеропорт «Одеса». 
З Києва літак вилетів о 10:37, в аеропор-
ту призначення приземлився об 11:40. О 
12:15 повітряне судно вилетіло у зворот-
ному напрямку.
 «Крок крісел відмінний, розсаджен-
ня 2-2, полиці великі. Чи то за перельо-
тами скучив, чи то літак і справді хо-
роший», — написав на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» керівник Украероруху Ан-
дрій Ярмак.
 Ще один ATR-72 прибув до України в 
останні дні червня. До цього літак був у 
польському Бидгощі, де був пофарбова-
ний у ліврею української авіакомпанії. 
Найближчим часом очікується прибут-
тя в Україну ще одного такого повітря-
ного судна. Усього ж перевізник прид-
бає на умовах лізингу 8 літаків ATR-72-
600 для розширення роботи на внутріш-
ніх рейсах. ■

ЛЮДИ І ПРОБЛЕМИ

Потяги на уїк-енді
Через пандемію коронавірусу працівники транспортної 
галузі України масово позбуваються своїх робочих місць

■

Найстабільніше донедавна підприємство нашої держави — Укрзалізниця — переводить 
працівників на скорочений робочий тиждень.
Фото з сайта nikvesti.com.

❙
❙
❙

ВІДКРИТЕ НЕБО 

Плани на «після карантину»
Міжнародні та внутрішні 
авіакомпанії готуються 
до скасування карантину: 
оголошують про відкриття 
нових маршрутів за кордон 
та розширення внутрішніх 
перельотів

■

Невеликі українські відстані авіакомпанії 
спробують подолати на невеликих 
і тихохідних літаках.

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.45, 3.30 «Любий, ми 

переїжджаємо»

12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50 

«Розсміши коміка-2020»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.30 Комедія «Кухня»

22.30, 5.30 «Гроші-2020»

23.45 «Дубінізми-2020»

00.05, 1.50 Х/ф «Судний день»

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 , 09.20 Ранок з 

Інтером»

10.00, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.50, 12.25 Х/ф «Тримай у 

полі зору»

14.05 Х/ф «Знайомство 

за шлюбним 

оголошенням»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 

минулого»

23.50 Х/ф «Циган»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.40 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний листопад»

23.30, 2.00 Т/с «Любов із 

заплющеними очима»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

07.50 Improv Live Show

08.50 Х/ф «Тупий і ще 

тупіший»

10.50 Х/ф «Оз: Великий і 

могутній»

13.10 Х/ф «Красуня і 

чудовисько»

15.30 Таємний агент

19.00 Аферисти в мережах

20.50 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

23.00 Х/ф «Знайомтесь, 

Дейв»

00.50 Х/ф «Краще не дивись»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.35, 13.20 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Х/ф «13-й район»

17.00 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10, 21.20 Х/ф «Нічний 

політ»

22.05 Свобода слова

23.55 Х/ф «Справжня 

мужність»

01.55 Х/ф «Арсенал»

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.20 Про військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10, 17.10 Д/с «Переказана 

історія»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

05.50 М/ф «Вінні Пух»

06.35, 16.50, 20.50, 4.00 

«Випадковий свідок»

07.25 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

09.10 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.30 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 3.00, 4.05 «Речовий 

доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Рейд-2»

04.35 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Енеїда. Тетяна Філєвська 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Фархат — принц 

пустелі» 

08.10 М/ф «Рівень Маркуса. 

Перегони на санчатах»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.45 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.30 Х/ф «Король 

Дроздовик»

14.30 Вогонь Купала. Пісенно-

музичне шоу з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

16.20 Боротьба за виживання. 

Виживання у пустелі

16.50 Чилі. Дика мандрівка. 

Дика природа 

Документальна програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 М/ф «Містер Селфрідж» 

19.20 Історія високої моди. 

Римська елегантність

20.20 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

21.40 Новини

22.10 Слов’янськ. Незабуте. 

Документальна програма

22.35 Непереможні. Концертна 

програма 

00.15 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Білий птах із 

чорною ознакою

00.45 Букоголіки. Авторське 

право 

01.15 Сильна доля. ДАХА БРАХА 

02.10 Сильна доля. ДРУГА РІКА

03.05 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу

05.50 Погода

СТБ

05.15, 8.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 «Все буде добре!»

11.20 «Ультиматум»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 Т/с «Ультиматум»

15.35 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

22.50 Т/с «Лінія світла»

00.40 Х/ф «Ідеальний голос»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «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 Т/с «Опер за викликом-3»

10.00 «Помста природи»

10.35 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Зворотна тяга»

16.50 Х/ф «Закляті вороги»

19.15 Т/с «Опер за викликом-4»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.45 Х/ф «Ефект близнят: 

Меч імператора»

01.25 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 19.45 Yellow

06.10 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

08.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

13.25 Журнал Ліги Чемпіонів

13.55 «Вільярреал» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

16.45 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

18.30, 20.55 

#залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

18.55 LIVE. «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. «Севілья» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.50 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

03.40 Топ-матч

03.55 «Інтер» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30, 19.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2008 р./2014 р.)

07.30 «Bonjour Euro!»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25 «Euro Rendez-Vous»

11.05 Франція — Румунія. 

УЄФА Євро-2016

13.05 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.15 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

16.0 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

17.00, 21.15 Yellow

17.10 «Великий футбол»

18.45 Топ-матч

19.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.25 LIVE. «Леванте» 

— «Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

22.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.20 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

01.10 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.05 «Вільярреал» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Севілья» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.30 Правда життя

09.30, 0.20 Речовий доказ

10.40, 12.40, 17.35 Ремесла за 

призначенням

11.40 Тваринна зброя

13.40 Теорія змови

14.30, 19.55 Їжа богів

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05 Людство: забута історія

17.05 Фестивалі планети

18.05 Найдивовижніші тварини 

світу

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

21.45 НЛО з минулого

22.35 Найдивовижніші тварини 

світу

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 Х/ф «Буль та Білл»

10.30 М/ф «Віллі та круті тачки»

12.15 М/ф «Астробой»

14.00 Х/ф «Фанатки 

на сніданок не 

залишаються»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.00 Х/ф «Зломники 

сердець»

02.00 Х/ф «Як кохатися з 

жінкою»

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, 1.10 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, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавСar

02.25 Теорія зради

03.10 Щоденники Темного

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

10.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30, 18.55 «Суперчуття»

17.30, 20.30, 22.45 «Дикі 

тварини»

19.20 «Особливий загін»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

04.00 Пліч-о-пліч

04.15 «Українська Гельсінська 

спілка — вектор 

визначено»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

11.40, 13.30, 15.05 «Міняю 

жінку-14»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.30 Комедія «Кухня»

22.30 Комедія «Фейкові копи»

00.25 Бойовик «Місія сереніті»

02.25 Трилер «Екс махіна»

05.30 «Українські сенсації»

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 «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 

минулого»

23.50 Х/ф «Циган»
03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30, 4.40 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний листопад»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Будинок надії»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.20 Х/ф «Як Грінч украв 

Різдво»

13.20 Екси

15.20, 19.00 Шахраї в мережах

20.50 Х/ф «Клік: із пультом 

по життю»

22.50 Х/ф «Не займайте 

Зохана»

01.00 Т/с «Загублені»

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

10.55, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Живі»

17.10 Х/ф «Нічний політ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Гра»

01.45 Х/ф «Старим тут не 

місце»

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.30 Є сенс

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10, 17.10 Д/с «Переказана 

історія»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Умка»

07.10 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.50, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у спину»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.00, 1.05, 3.10 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

04.10 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Енеїда. Богдана 

Романцова 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі» 

07.50 М/ф «Покахонтас»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Лікар Маркус»

08.40 Новини 

09.10 Х/ф «Росселла»
10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще

10.50 Війни за статки. Сонні 

Боно. Документальний 

цикл

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Три золоті 
волосини сонячного 
короля»

14.25 З весною у серці. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.30 Вогонь Купала. Устим 

Скрипка «Арія Андрія» 

з опери «Запорожець за 

Дунаєм»

15.30 Вогонь Купала. Іларія

15.50 Країна пісень 

16.25 Боротьба за виживання. 

Виживання у пустелі

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 М/ф «Містер Селфрідж» 

19.15 Історія високої моди. 

Римська елегантність 

20.20 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.05 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

21.40 Новини

22.10 Війна. історії початку. 

Документальна програма

22.35 Фестиваль Klezmer Fest. 

Dj Boochyaman

23.15 Фестиваль KlezmerFest. 

Samuel Berthod&Stanko 

Marinkovic

00.10 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Володимир 

Сосюра 

00.45 Букоголіки. 

Шістдесятництво. Оля 

Гнатюк

01.15 Сильна доля. Марія 

Бурмака

02.10 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Ренат Сеттаров 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.20 «Ультиматум»

14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

22.50 Т/с «Лінія світла»

00.40 Х/ф «Ідеальний голос-2»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «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 «Наутилус: 
повелитель океану»

08.35 Х/ф «Імперія акул»
10.10 «Помста природи»

10.40, 17.20 «Загублений світ»

13.30 Х/ф «Онг Бак»
15.25 Х/ф «Майстер тай-цзи»
19.15 Т/с «Опер за викликом-4»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

09.30 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Журнал Ліги Чемпіонів

12.05, 3.40 Топ-матч

12.10 «Великий футбол»

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Лаціо» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

18.15 «Вільярреал» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

20.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

20.25 LIVE. «Лечче» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

21.15 Yellow

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.50 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

03.55 Матч. Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00, 19.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

07.30 «Bonjour Euro!»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 13.10 «Euro Rendez-Vous»

11.15 Албанія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016

14.00 Вельс — Словаччина. 

УЄФА Євро-2016

15.55 «Великий футбол. Євро-

2016»

17.30, 3.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.00 «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

20.15, 23.30 Yellow

20.25 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Іспанії

22.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Мілан» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

00.40 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

01.35 «Севілья» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Лечче» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 13.00, 17.00 Ремесла за 

призначенням

11.30, 18.00 Тваринна зброя

12.30 Фестивалі планети

13.30 Теорія змови

14.20, 20.00 Їжа богів

15.10, 23.30 Загадки Всесвіту

16.00, 21.45 Людство: забута 

історія

19.00 Скептик

20.50 Заборонена історія

22.40 Найдивовижніші тварини 

світу

02.30 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.50 Т/с «Хейвен»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 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, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30, 18.55 «Суперчуття»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

19.20 «Особливий загін»

20.30 «Дикі тварини»

21.40 Наші гроші

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 Перша шпальта

04.00 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 328 грн 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 428 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 118 грн 85 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держа-
ви. 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 липня, і ви отриму-
ватимете газету із серпня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.35 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих людей-

2019»

11.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

11.40, 13.20, 15.00 «Міняю 

жінку-14»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.30 Комедія «Кухня»

22.30, 2.30 Комедія «Джуніор»

00.35 Бойовик «Меркурій у 

небезпеці»

05.30 «Українські сенсації»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

20.55 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 

минулого»

23.50 Х/ф «Циган»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний листопад»

23.30, 2.00 Т/с «Все ще буде»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.40 Х/ф «Знайомтесь, 

Дейв»

13.20 Екси

15.20 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Оптом дешевше»

22.50 Х/ф «Оптом дешевше-

2»

00.20 Т/с «Загублені»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.00, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Х/ф «Гра»

16.25 Х/ф «Рахунок»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Злочинець»

01.20 Х/ф «Арсенал»

02.50 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

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 «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.30 Про військо

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10, 17.20 Д/с «Переказана 

історія»

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Як жінки чоловіків 

продавали»

07.15 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

07.50, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Доброго ранку!»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.00, 1.00, 3.10 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

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 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Енеїда. Олег Промахов 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Покахонтас»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. Чия 

черга»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Росселла»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще 

10.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Калоші щастя»

14.25 З весною у серці. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.30 Сильна доля

15.50 Країна пісень 

16.25 Боротьба за виживання. 

Травоїдні

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Птахи 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 М/ф «Містер Селфрідж» 

19.15 Історія високої моди. 

Перуки та тонке мереживо 

20.15 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.05 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

21.40 Новини

22.00 Аеропорт. Перший штурм. 

Події на сході України 

влітку 2014-го

23.15 КлезмерФест. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic. 

Найкраще-2019

00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тельнюк. 

Сестри

00.10 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Франц Кафка 

00.45 Букоголіки. Війна в 

літературі. Катерина 

Калитко

01.15 Сильна доля. Даха Браха 

02.10 Сильна доля. Антитіла 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Тетяна Терен (8-й 

випуск), другий сезон

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.15 «Ультиматум»

14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

22.50 Т/с «Лінія світла»

00.40 Х/ф «Ідеальний голос-

3»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.15 «За фактом»

17.10 «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 «Викрадення 

літака»

08.45 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»

10.35 «Помста природи»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

15.30 Х/ф «Кришталеві 

черепи»

19.15 Т/с «Опер за викликом-4»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

23.40 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

02.05 «Облом.UA.»

04.20 29-й тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Колос»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15, 18.40 «Мілан» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS

10.20, 1.10 «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

12.05 «Лечче» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

16.00 Матч. Чемпіонат Іспанії

17.45 Огляд сезону. Чемпіонат 

Німеччини. Прем’єра

20.30 Yellow

20.45, 23.45 «Студія LIVE»

21.25 LIVE. «Динамо» 

— «Ворскла». Фінал. 

Кубок України

00.15 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

03.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Німеччини

03.55 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

07.00 «Bonjour Euro!»

08.30 Д/с «Класика Євро» 

09.00, 12.45, 15.25 «Euro Rendez-

Vous»

10.45 Туреччина — Хорватія. 

УЄФА Євро-2016

13.30 Польща — Півн. Ірландія. 

УЄФА Євро-2016

17.00 Німеччина» — «Україна. 

УЄФА Євро-2016

18.55 «Великий футбол. Євро-

2016»

20.25 LIVE. «Дженоа» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

21.15 Yellow

22.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

00.40 Огляд сезону. Чемпіонат 

Німеччини

01.35 «Динамо» — «Ворскла». 

Фінал. Кубок України

03.55 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 16.55 Ремесла за 

призначенням

12.30 Вижити в дикій природі

13.20 Теорія Змови

14.10, 19.55 Їжа богів

15.05, 23.30 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Людство: забута 

історія

17.55 Тваринна зброя

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

22.35 Найдивовижніші тварини 

світу

02.30 Там, де нас нема

05.40 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 1.30 Т/с «Доктор Хто»

10.50, 0.00 Т/с «Хейвен»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка»

09.40 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 13.00 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, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.45, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30, 18.55 «Суперчуття»

17.30 Наші гроші

19.20 «Боротьба за виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25 Кубок України з футболу. 

Фінал. ФК «Динамо» 

(Київ) — ФК «Ворскла» 

(Полтава)

22.15 Погода (у перерві)

23.50, 3.50 Пліч-о пліч

00.00 Спільно

04.00 Енеїда

04.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИПНЯ 2020
8 липня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.35 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.15 «Життя відомих людей-

2019»

11.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

11.35, 13.25 «Одруження наосліп-

4»

15.00 «Одруження наосліп-5»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 «Право на владу-2020»

00.30 Трилер «Час»

02.20 Жахи «Виття: 

переродження»

05.30 «Українські сенсації»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

20.55 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 

минулого»

23.50 Х/ф «Циган»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний листопад»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «З мене досить»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.20 Х/ф «Клік: із пультом 

по життю»

13.20 Екси

15.20 Заробітчани

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Твої, мої і наші»

22.30 Х/ф «Сусіди»

00.20 Т/с «Загублені»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.20 Т/с «Вирішує 

Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.25 Х/ф «Людина 

пітьми»

16.50 Х/ф «Еволюція»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Розтин покаже»

23.25 Х/ф «Денне світло»

01.30 Х/ф «Співучасник»

03.20 Стоп

5 канал

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Переказана історія»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Повернення 

блудного папуги»

07.20 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Сумка інкасатора»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 1.05, 3.15 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.15 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Енеїда. Ярослав Лодигін 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Покахонтас»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Проблема з краном»

08.40 Новини 

09.00 Х/ф «Мужність жінки. 

Росселла»

10.15 Світові чемпіонати. 

Найкраще 

10.50 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальна програма 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»

14.20 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.50 Країна пісень 

16.25 Боротьба за виживання. 

Травоїдні

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Пума — королева 

Патагонії. Документальний 

цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 М/ф «Містер Селфрідж» 

19.15 Історія високої моди. 

Перуки та тонке мереживо 

20.15 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.05 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

21.40 Новини

22.10 Війна на нульовому 

кілометрі. 

Документальний фільм

23.10 КлезмерФест. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic. 

Найкраще-2019

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тельнюк. 

Сестри

00.10 #МузLove з Любою 

Морозовою. Едвард Гріг 

00.40 Букоголіки. Літературний 

канон. Ростислав Семків

01.15 Сильна доля. O. TORVALD 

02.10 Сильна доля. Оксана Муха

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда. Ольга Діброва 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.35 «Ультиматум»

14.15, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «За вітриною»

22.50 Т/с «Лінія світла»

00.40 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 15.10, 16.10 «За фактом»

17.10 «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 «Хранителі 

скарбів»

08.50 Х/ф «Зіткнення»

10.30 «Помста природи»

10.50 «Рішала-2»

12.50, 17.15 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Загадки Сфінкса»

15.25 Х/ф «Храм черепів»

19.15 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.00, 0.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-13»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

12»

01.30 «Облом.UA.»

04.20 29-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Олександрія»

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.55 Матч. Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 13.15, 19.55 «Студія LIVE»

11.10, 17.45 «Динамо» 

— «Ворскла». Фінал. 

Кубок України

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

16.00 «Металіст» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

20.25, 22.55 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Іспанії

21.15, 0.55 Yellow

01.10 «Мілан» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

03.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Німеччини

07.00 Фінали Ліги Чемпіонів 

(2007 р./2012 р.)

07.30 «Bonjour Euro!»

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30, 13.10, 15.55 «Euro Rendez-

Vous»

11.15 Іспанія — Чехія. УЄФА 

Євро-2016

14.00 Ірландія —Швеція. УЄФА 

Євро-2016

16.50 Бельгія — Італія. УЄФА 

Євро-2016

18.45 «Великий футбол. Євро-

2016»

20.15, 23.30 Yellow

20.25 LIVE. «СПАЛ» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

22.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Верона» — 

«Інтер». Чемпіонат Італії

00.40 «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

02.25 Матч. Чемпіонат Іспанії

04.10 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.30 Правда життя

09.15, 0.20 Речовий доказ

10.25, 17.00 Ремесла за 

призначенням

12.25 Тваринна зброя

13.25 Теорія Змови

14.20, 19.55 Їжа богів

15.15, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05 НЛО з минулого

18.00 Найдивовижніші тварини 

світу

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

21.45 Людство: забута історія

22.40 Вижити в дикій природі

02.25 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 1.50 Т/с «Доктор Хто»

10.50 Т/с «Хейвен»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.00 Х/ф «Фанатки 

на сніданок не 

залишаються»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 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, 22.00 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00, 20.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

23.00 Т/с «Матусі»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30, 18.55, 20.30 «Суперчуття»

17.30 Бюджетники

19.20 «Боротьба за виживання»

21.40, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Містер Селфрідж»

00.00 #ВУКРАЇНІ

04.00 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.45 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих людей-

2019»

11.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

12.20, 14.40 «Одруження наосліп-

5»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.30 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

21.50, 23.35, 3.00 «Вечірній 

квартал»

01.20 Комедія «Фейкові копи»

05.55 «Світське життя-2020»

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 «Пані Фазілет і її 

доньки»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40, 23.50 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Орел і решка. Шопінг»

05.20 «Телемагазин»

05.50 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 4.00 Реальна містика

11.30, 15.30 Т/с «Втрачені 

спогади»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Я теж його 

люблю»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 0.40 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.10 Топ-модель по-українськи

16.50 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

19.00 Х/ф «Проблемна 

дитина»

20.20 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

22.10 Х/ф «Сусіди-2»

23.50 Т/с «Загублені»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.40 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Еволюція»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Великий тато»

15.10, 16.20, 22.55 «На трьох»

17.25, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

01.05 Х/ф «Людина пітьми»

02.40 Х/ф «Співучасник»

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, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

13.10 Д/с «Таємниці людського 

мозку»

14.10 Д/с «Бойові кораблі»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10 Д/с «Переказана історія»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.20 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

07.25 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнікова»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 4.10 «Правда життя»

14.00, 1.05, 3.10 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Енеїда. Алевтина Кахідзе 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Кмітливий Сяоцзі»

07.50 М/ф «Покахонтас» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса»

08.40 Новини 

09.10 М/ф «Мужність жінки. 

Росселла» 

10.15 Світові чемпіонати. 

Найкраще 

10.50 Війни за статки. Харрісон 

Форд. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Соляний принц»

14.20 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.50 Країна пісень 

16.25 Боротьба за виживання. 

Воїни природи

16.55 Чилі. Дика мандрівка. 

Пума — королева 

Патагонії. Документальний 

цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 М/ф «Містер Селфрідж» 

19.15 Історія високої моди. 

Мода та революція 

20.20 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

21.05 Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії. Документальна 

програма 

21.40 Новини

22.10 Перехрестя Балу. 

Документальний фільм, 

12+ 

23.10 КлезмерФест. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic. 

Найкраще-2019

23.55 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019 Somnium\Нідерланди 

00.35 Букоголіки. Фантастика. 

Михайло Назаренко

01.10 Сильна доля. MANSOUND 

02.05 Сильна доля. DAKH 

DAUGHTERS 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда. Павло Ар’є 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

06.55 «Врятуйте нашу родину-4»

09.10, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.50, 22.45 Х/ф «Мама 

мимоволі»

00.00 Т/с «Лінія світла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.30 «За фактом»

16.10 «Кримінал»

17.10 «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 «Життя обману»

08.45 Х/ф «2012: Наднова»

10.15 «Помста природи»

11.05, 17.25 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Кінг Конг»

19.15 Х/ф «Чорна вода»

21.10 Х/ф «Вітряна ріка»

23.05 Х/ф «Литовське 

весілля»

01.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

01.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.50 «Верона» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

07.45, 16.00 «Динамо» 

— «Ворскла». Фінал. 

Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 3.55 Матч. Чемпіонат 

Іспанії

12.05 «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

13.55 «Оболонь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

18.15, 19.45, 23.45 Yellow

18.30, 20.55 

#залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

18.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України. Перша Ліга

21.30 #залишайсязФутболом

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

07.00 Журнал Ліги Чемпіонів

07.30 «Bonjour Euro!»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 12.55 «Euro Rendez-Vous»

11.00 Австрія — Угорщина. 

УЄФА Євро-2016

13.50 Португалія —Ісландія. 

УЄФА Євро-2016

15.45 «Великий футбол. Євро-

2016»

17.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.05 «Мілан» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

19.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.45 «Динамо» — «Ворскла». 

Фінал. Кубок України

22.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

23.25 Матч. Чемпіонат України. 

Перша Ліга

01.10 Yellow

01.20, 4.00 Матч. Чемпіонат 

Іспанії

03.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 1.30 Правда життя

09.35, 0.20 Речовий доказ

10.45 Фестивалі планети

11.15, 17.05 Ремесла за 

призначенням

11.45 Вижити в дикій природі

12.35 Тваринна зброя

13.35 Теорія змови

14.25, 19.55 Їжа богів

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Людство: забута 

історія

18.05 Найдивовижніші тварини 

світу

18.55 Скептик

20.50 Заборонена історія

22.40 Вижити в дикій природ

02.35 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 Т/с «Доктор Хто»

10.50 Т/с «Хейвен»

12.30 «Орел і решка. Шопінг»

13.30, 23.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.25 Х/ф «Бойфренд із 

минулого»

19.15 Х/ф «Ультраамериканці»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.50 «Бійцівський клуб»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

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, 20.00 Танька і Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 19.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 

зможеш»

23.00 Х/ф «Надто крута для 

мене»

01.00 ЛавЛавСar

02.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 

4.50 Суспільна студія. 

Марафон

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.25 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30, 18.55, 20.30 «Суперчуття»

17.00, 21.40 «Дикі тварини»

17.25 VoxCheck

17.30, 4.25 Перша шпальта

19.20 «Боротьба за виживання»

22.15 Світова медицина. Індія 

— янголи Махараштра

22.45 Світова медицина. Індія 

— воїни-цілителі

00.00 Схеми. Корупція в деталях

04.00 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИПНЯ 2020
10 липня
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 4.10 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 14.20 «Світ навиворіт»

12.00 «Любий, ми 

переїжджаємо»

15.20 Бойовик «Залізний кулак»

17.15 Бойовик «Я — робот»

19.30, 5.25 ТСН

20.15 «Вечірній квартал»

22.00 «Українські сенсації-2020»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.05 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

02.25 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

06.40 «Слово предстоятеля»
06.45 Х/ф «Як посварився 

Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
12.30 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
14.10 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
16.00 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
17.50, 20.30 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»
20.00, 2.25 «Подробиці»
22.40 Концерт «Іванушкі 

International. 20 років»
00.45 Х/ф «Він, вона і я»
02.55 «Орел і решка. Дива 

світу»
03.45 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»
04.30 «Подорожі в часі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.15 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «Сонячний 

листопад»

17.00, 21.00 Т/с «Таксистка»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Будинок надії»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 Kids’ Time

06.05 М/ф «Лоракс»

07.30 Таємний агент

08.40, 1.00 Вар’яти

12.20 Хто зверху?

16.10 Х/ф «Проблемна 

дитина»

17.40 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

19.20 Х/ф «Лисий нянька: 

спецзавдання»

21.00 Х/ф «Скарб Амазонки»

22.50 Х/ф «Не займайте 

Зохана»

02.30 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Т/с «Марк + Наталка»

07.35 «На трьох»

10.30, 13.00 Т/с «Розтин покаже»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Злочинець»

16.25 Х/ф «Миротворець»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4: 

протокол Фантом»

21.40 Х/ф «Джек Райан: 

Теорія хаосу»

23.35 Х/ф «Святий»

01.45 Х/ф «Старим тут не 

місце»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 2.10, 4.10 Машина часу

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, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20 Д/с «Життя через 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.25, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Д/с «Найзавантаженіший 

у світі»

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Майстри ремонту

11.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

12.35, 15.35 На власні очі

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.15 Гончаренко рулить

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

18.10 Про військо

18.40 Є сенс

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

01.15 Документальний фільм

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Було в батька три 

сини»

08.45 Х/ф «Підірване пекло»

10.30 Х/ф «Право на постріл»

12.10 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 3.10 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кухарка»

21.00 Х/ф «Бінго Бонго»

23.00 Х/ф «Великий вибух»

01.00 «Жорстокий спорт»

03.45 «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 Енеїда. Антон Полунін 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.10 Музеї. Як це працює 

Найкраще. Музей кіно 

09.35 Музеї. Як це працює. 

Національний Музей 

історії України у Другій 

світовій війні 

10.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.10 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.10 Індія. Слідами тигра із 

циклу Всесвітня природня 

спадщина 

14.15 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки 

Таїланд. Дресовані мавпи 

і перший зуб в кокосовому 

раю

15.20 Двоколісні хроніки 

Таїланд. Лазня, потяг і 

затори по-тайськи 

15.30 Двоколісні хроніки 

Таїланд. Блиск і убогість 

Бангкока

15.55 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Чанг Май 

16.10 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Новий рік 

16.25 Дивовижні сади Агведаль. 

Марокко 

17.00 Дивовижні сади. Фрейр. 

Бельгія 

17.40 Країна пісень 

18.45 Х/ф «Вечір на Івана 

Купала»

20.00 Гранд-концерт «Зірки 

світової опери» на 

UA.КУЛЬТУРА

21.40 Новини 

22.00 Світові чемпіонати. 

Найкраще 

23.05 Клівленд Воткіс із 

програмою VocalSuite 

23.55 #МузLove з Любою 

Морозовою. Джаз 

00.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

В’ячеслав Довженко

01.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Maromoros Project 

(Hudaki)

02.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Jonych

03.00 Країна на смак 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Лінія світла»

06.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.25 Х/ф «Мама мимоволі»

09.50 «Неймовірна правда про 

зірки»

10.50 Т/с «Місто закоханих»

17.05, 0.40 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.45 «Х-Фактор-10»

ПРЯМИЙ

09.00 «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»

11.15, 12.15, 13.15, 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» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Єдиний»

15.15 Х/ф «Перлини дракона»

16.50 Х/ф «Великий 

переполох у малому 

Китаї»

18.45 Х/ф «Чорна маска»

20.40 Х/ф «Час скажених 

псів»

22.10 Х/ф «Поворот із Тахо»

23.55 Х/ф «Останній акулячий 

торнадо. Час настав»

01.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

07.45 Матч. Чемпіонат України. 

Перша Ліга

09.30 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35, 16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

12.05, 16.30, 3.55 Матч. 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Мілан» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.10 LIVE. «Лаціо» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

19.00, 21.15 Yellow

20.10, 3.40 Топ-матч

20.25 LIVE. «Брешія» — 

«Рома». Чемпіонат Італії

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Іспанії

00.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

01.50 «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00, 18.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

07.30 «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

09.15, 21.45 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

10.05, 19.25 Матч. Чемпіонат 

Іспанії

11.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

12.40 «Динамо» — «Ворскла». 

Фінал. Кубок України

14.55, 2.25 Матч. Чемпіонат 

України. Перша Ліга

16.45, 21.25 Топ-матч

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

17.45, 21.15, 23.30 Yellow

22.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

00.40 «Лаціо» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Брешія» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 0.30 Містична Україна

08.05, 17.50 Брама часу

09.45 Речовий доказ

10.55, 22.40 Їжа богів

11.50 Заборонена історія

13.40, 21.00 НЛО з минулого

15.20 Вижити в дикій природі

23.30 Ремесла за призначенням

01.20 Єврорабині

02.15 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

03.00 Юрій Нікулін

03.40 Два Миронови

04.25 Ролан Биков

05.10 Богдан Ступка

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 М/ф «Щоденники Барбі»

09.50 М/ф «Морська бригада»

11.40 Х/ф «Пригоди на 

Багамах»

13.20 Х/ф «Бойфренд із 

минулого»

15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф 

«Ультраамериканці»

01.40 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «У пошуках йєті»

11.25 Х/ф «Везунчик»

13.00, 15.00, 22.00 Країна У

13.30, 16.30 Сімейка У

14.00, 16.00, 19.30, 20.30 Танька і 

Володька

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

17.00 Х/ф «Хороший рік»

23.00 Х/ф «Старе 

загартування»

00.30 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.30, 2.30, 

5.30 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.20 Додолики

09.05, 2.50 Енеїда

10.10 Х/ф «Брехати, щоб бути 

ідеальною»

12.00 «Дикі тварини»

12.30 Зробіть мені тату-2.

13.00 Нові погляди на плацебо

13.30 Світова медицина. Індія 

— янголи Махараштра

13.55 Світова медицина. Індія 

— воїни-цілителі

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

20.30 «Боротьба за виживання»

21.20 «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Вірний. 

Пристрасть і злочин»

01.00 Святі та грішні

01.55 #ВУКРАЇНІ

03.45 Сильна доля

04.35 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.50 «Світ навиворіт»

17.05 Бойовик «Три ікси»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Три ікси-2: 

новий рівень»

22.50 Бойовик «Щасливе число 

Cлевіна»

00.50 Комедія «Ноттінг-гілл»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

07.00 «Концерт Влада Ситника»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

12.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

16.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Після весілля»

22.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

00.20 «Речдок»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.10 Т/с «Вір мені»

13.20 Т/с «Я теж його люблю»

17.10, 21.00 Т/с «Німа»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

22.50 Шоу Братів Шумахерів

00.50, 2.15 Т/с «Рідна кров»

01.45 Телемагазин

04.40 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10, 1.20 Вар’яти

08.20 Таємний агент

10.50 М/ф «Містер Лінк: 

загублена ланка еволюції»

12.20 Х/ф «Оптом дешевше»

14.10 Х/ф «Оптом дешевше-

2»

16.00 Х/ф «Лисий нянька: 

спецзавдання»

17.40 Х/ф «Скарб Амазонки»

19.40 Х/ф «Тварина»

21.00 Х/ф «Ціпонька»

23.00 Х/ф «П’ятдесят 

відтінків сірого»

02.30 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.50, 7.15 Анти-зомбі

05.30, 8.05 Громадянська 

оборона

06.20 Секретний фронт

09.00 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф 
«Миротворець»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Джек Райан: 
теорія хаосу»

16.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна-4: 
протокол Фантом»

18.45 Факти тижня

20.50 Х/ф «Поклик вовка»
22.55 Х/ф «Переслідуючи 

«Красний Октябрь»
01.30 Х/ф «Ніндзя-убивця»
03.05 Я зняв!

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 20.10, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 

22.45, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 05.00 Час новин

07.20 Д/с «Життя через 

об’єктив»

07.50, 8.50, 21.30, 0.50 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15, 15.15 Невигадані історії

08.40 Натхнення

09.10 Божественна літургія зі 

Свято-Михайлівського 

Золотоверхого собору 

ПЦУ в Києві

11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

УГКЦ у Києві

12.40 Індійський фільм 

«Танцюй, танцюй»

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Д/с «Мисливці за 

нацистами»

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

22.00, 23.00 Д/с «Історія мафії»

00.10 Т/с «Любов/ненависть»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

07.15 «Слово предстоятеля»

07.20 «Страх у твоєму домі»

10.55 Х/ф «Кухарка»
12.10 Х/ф «Справа була в 

Пенькові»
14.05 Х/ф «Салма та Салім»
17.00 Х/ф «Бінго Бонго»
19.00 Х/ф «Летять журавлі»
20.50 Х/ф «Балада про 

солдата»
22.30 Х/ф «Вулиці крові»
00.25 Х/ф «Великий вибух»
02.20 «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 Енеїда. Антон Целовальник 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса» 

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.35 Х/ф «Нерон»
12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.45 Х/ф «Захар Беркут»
20.30 Мирослав Скорик. Концерт 

пам’яті

21.40 Новини 

22.00 Скорик. Десять нот, 

що змінили Україну. 

Документальна програма 

22.50 Мирослав Скорик. Концерт 

пам’яті

00.20 А тепер усе інакше. 

Українські хіти твоєї 

юності

01.20 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019 Анігіляція

01.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тельнюк. 

Сестри

01.55 Країна на смак 

03.35 UA.Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Лінія світла»

06.55 «Все буде смачно!»

08.45 «Вірні друзі: невідома 

версія»

09.40 «Біле сонце пустелі: 

невідома версія»

10.30 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.25 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.10 «Я соромлюсь свого тіла»

01.20 «Вагітна в 16»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 22.00 «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, 14.15, 

15.15, 16.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.50, 23.50 «Загублений світ»

12.50 Х/ф «Закон доблесті»
14.45 Х/ф «Тактична сила»
16.20 Х/ф «В’язень»
18.00 Х/ф «Не виходь!»
20.00 Х/ф «Веселі канікули»
21.45 Х/ф «Відплата»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.40 Топ-матч

06.10 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

08.00, 10.50, 20.15 Yellow

08.10 «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.00 «Брешія» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

12.50 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 Матч. Чемпіонат Іспанії

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

22.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Іспанії

23.45 Футбол Tables

00.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

01.50 «Дженоа» — «СПАЛ». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Кальярі» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.00 Матч. Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 9.45, 16.05, 20.10, 22.25 

Топ-матч

08.00 «Лаціо» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

11.45, 19.00, 23.30 Yellow

11.55 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

13.45 Журнал Ліги Чемпіонів

14.15 «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

16.15 Матч. Чемпіонат України. 

Перша Ліга

18.00 «Суперматчі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 LIVE. «Дженоа» 

— «СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

20.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

22.40 LIVE. «Наполі» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

00.40 «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

02.25 «Брешія» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 0.35 Містична Україна

08.45, 18.30 Брама часу

10.25 Речовий доказ

11.35, 22.40 Їжа богів

12.30 Заборонена історія

14.20, 21.00 НЛО з минулого

16.00 Вижити в дикій природі

23.35 Ремесла за призначенням

01.25 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 М/ф «Барбі представляє 

казку «Дюймовочка»

10.00 М/ф «Ніко: шлях до 

зірок»

11.30 М/ф «Ніко-2»

12.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.30 Х/ф «Красуні в Парижі»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 Х/ф «Монте Карло»
13.00 Т/с «Село на мільйон»

17.00 Х/ф «Упіймай 
шахрайку, якщо 
зможеш»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Країна У

23.30 Х/ф «Надто крута для 
мене»

01.30 Теорія зради

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 

5.30 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 «Що? Як?»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України у день 

славних і всехвальних 

першоверховних апостолів 

Петра і Павла

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римо-католицької церкви в 

Україні

13.30 На східному фронті

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

19.30 «Боротьба за виживання»

20.00 Д/ф «Америка. Тропічний 

ліс: Південна Америка»

21.20 «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Гаспар їде на 
весілля»

00.30 UA:Фольк. Спогади

01.25 Сильна доля

02.50 Бюджетники

03.45 #ВУКРАЇНІ

04.35 Святі та грішні
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИПНЯ 2020ІСТОРІЯ
Віталій МАМАЛАГА,
старший науковий співробітник 
Національного історико-
культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» 
Батурин

Цьогоріч, згідно з Постановою 
Верховної Ради «Про відзначен-
ня пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 
році», ми вшановуємо 400-літній 
ювілей народження українського 
гетьмана Івана Самойловича. Як 
дату народження цього гетьмана 
історики традиційно наводять 
1620-ті роки. Отже, час народ-
ження Івана Самойловича відо-
мий дуже приблизно — з точніс-
тю до десяти років. Такий стан 
речей не є чимось дивним для 
тих буремних часів, а особливо 
звично це виглядає на тлі за-
гального рівня нашої обізнаності 
щодо подій 400-літньої давнини. 
Українська історія все ще про-
довжує бути майже суцільною 
«білою плямою». Ну що ж, буде-
мо відзначати 400-ліття гетьма-
на всі наступні десять років, хіба 
це погано?

Після 1654 року — однак 
окрема держава
 І справді, давня історія Украї-
ни — це такий собі сніговий пок-
рив iз проталинами подекуди 
по ньому. Особливо незаслуже-
но забутим є період другої поло-
вини XVII століття. Унікальний 
період набуття українським на-
родом державницького досвіду 
в боротьбі, що у популярному іс-
торіописанні отримав трагічний 
і негативний ярлик «Руїна». 
 Цей період виявився затис-
нутим між правліннями Богдана 
Хмельницького та Івана Мазе-
пи. Другий маркер зумовлений 
величезним масштабом постаті 
Івана Мазепи та його значенням 
для всіх наступних поколінь ук-
раїнців, що, як і він, мали проти 
себе за головного супротивника 
скажену клишоногу тварюку. 
 Перший же зумовлений тим, 
що довгі роки — у радянські та 
дорадянські часи — історія Ук-
раїни вважалася успішно завер-
шеною на 1654 році. Коли від-
булася та сама Переяславська 
рада і «возз’єднання» України з 
Росією. Насправді не може бути 
й мови не те що про возз’єднання, 
а навіть про приєднання. Украї-
на залишилася після 1654 року 
окремою державою, і тільки осо-
бисто цар Олексій Михайлович 
став її головою (приблизно так, 
як нині головою держави для 
Австралії є Єлизавета II).

Рекордні 15 років Самойловича 
 За вказаний період українсь-
кий народ висунув цілу плеяду 
видатних державних діячів, се-
ред них Іван Самойлович — лю-
дина, яка керувала Українсь-
кою державою аж п’ятнадцять 
років, що є одним iз рекордів на-
шої історії (український народ в 
усі часи не був згодний терпі-
ти над собою одних і тих самих 
керманичів довго). От і маємо, 
що щодо біографії навіть такого 
рекордсмена не те що широкий 
загал, а й історики не мають ні 
цілісного уявлення про постать, 
ні задовільного опису його жит-
тєвого шляху. 
 Особливо в тіні залишаєть-
ся період біографії гетьмана 
до того моменту, коли він очо-
лив цей найвищий в Українсь-
кій козацькій державі пост. По-
передником Івана Самойлови-
ча на гетьманстві був Дем’ян 
Ігнатович. Їхнім взаємовідно-
синам та спільній діяльності го-
ловним чином присвячений цей 
матеріал.
 Ігнатович та Самойлович 
мають дуже багато спільного. І 
найперше, що їх ріднило, це не-

козацьке походження. Визволь-
на війна Хмельницького відкри-
ла дуже потужні соціальні ліф-
ти, але через первинно нерівні 
стартові умови в середовищі елі-
ти більшість, однак, складали 
представники шляхти та давньо-
го козацтва. І частенько козаць-
кі старшини, особливо позаочі, 
не проходили повз можливість 
вколоти та назвати Ігнатовича 
«мужицьким сином», а Самой-
ловича — «поповичем».
 Уперше як соратників Ігна-
товича та Самойловича доля зве-
ла приблизно у 1666 році. Відо-
мо, що у листопаді, під час по-
сольства до Москви, яким керу-
вав Ігнатович, Самойлович був 
членом делегації як один iз со-
тників гадяцького полку. Після 
чого, в буття першого чернігівсь-
ким полковником, другого при-
значили до Чернігова одним із 
полкових урядовців — спочат-
ку осавулом, а потім суддею. 

Брюховецький «зливав» 
інтереси України 
 Дуже мало ми тепер знає-
мо про їхню спільну діяльність 
у Чернігівському полку. Май-
же нічого нам поки що не відо-
мо й про те, яке ж забарвлення 
мали їхні службові відносини. 
Але коли на самому початку січ-
ня 1668 року тодішній гетьман 
Іван Брюховецький ув’язнив 
Дем’яна Ігнатовича (з невідо-
мих нам поки причин), то на 
чернігівське полковництво пос-
тавив саме Івана Самойловича. 
Можливо, цей факт є показо-
вим, а можливо, й ні. 
 Хай там як, поки Ігнатовича 
тримали під вартою, Самойло-
вич на чолі чернігівців намагав-
ся вибити московський гарнізон, 
що засів у Чернігівському замку. 
Саме у цей час гетьман Брюхо-
вецький підняв повстання проти 
чергових спроб Москви поглину-
ти Україну. 
 Іван Брюховецький відо-
мий нам з-поміж усіх наших 
гетьманів як той, що найбільше 
«зливав» інтереси України Мос-
кві. Проте врешті саме життя 
(фактично ненажерливість Мос-
кви) змусило навіть його підня-
ти проти неї повстання. Та Брю-
ховецький запізно схаменувся, 
бо коли повсталі козаки зібрали 
на початку літа 1668 року Раду, 
щоб обрати собі нового гетьмана, 
то Брюховецького не просто ски-
нули з гетьманства, а й забили 
киями до смерті. 
 В часи цих подій Ігнатович не-
відомо яким чином зміг звільни-
тися з-під варти, прибув до Чер-
нігова і повернув собі полковниц-
тво. Самойлович без спротиву 
поступився своєму колишньому 
керівникові. Ця зміна не вплину-
ла на хід повстання на Чернігів-
щині. Наступні півроку Ігнато-
вич керував партизанською вій-
ною чернігівців проти росіян. 
 А Самойлович на цей час 
зник кудись у тінь, принаймні, 
про його життя впродовж цьо-
го періоду ми на тепер нічого не 
знаємо. Все ж найімовірніше, 
що Самойлович був десь поряд 
з Ігнатовичем. Адже, коли вис-
наження від бойових дій приму-
сило останнього піти на перемо-
вини з Москвою та проголосити 
себе гетьманом наприкінці 1668 
року, ми знову бачимо Самойло-
вича серед активних та впливо-
вих дійових осіб.

На перших ролях
 У новосформованому гене-
ральному уряді гетьмана Ігна-
товича Самойлович став гене-
ральним суддею — одним iз най-
впливовіших посадовців в Ук-
раїнській козацькій державі. 
За тодішніх умов організації де-
ржави, які були набагато про-
стіші за сучасні, генеральний 
суддя був чимось на кшталт те-
перішніх генерального проку-
рора та голови Верховного Суду 
одночасно. Фактично контро-
лював усе, що було пов’язане не 
лише з судом, а й iз розслідуван-
ням i дізнанням. Щоправда, ге-
неральних суддів було зазвичай 
двоє. Тобто навіть у ті часи ро-
зуміли, що в цій справі необхід-
ні противаги. Але генеральний 
суддя займався ще й різноманіт-
ними політичними та диплома-
тичними справами. 
 Саме Івану Самойловичу 
гетьман та товариство довірили 
очолити дуже важливе посольс-
тво до Москви навесні 1669 року. 
Це посольство мало символічно 
«ратифікувати» новий договір, 
підписаний 6 березня того року 
у Глухові між Українською ко-
зацькою державою та московсь-
ким царем. Завдання було ус-
пішно виконано.
 Загалом усі наступні три 
роки гетьманування Ігнатовича 
Іван Самойлович перебував на 
перших ролях. Влада гетьмана 
Ігнатовича поширилась на всю 
територію Лівобережжя, його 
особисте положення значно ук-
ріпилося. Під керівництвом 
Ігнатовича військова та полі-
тична ситуація на Лівобережжі 
почала стабілізуватись, особли-
во у порівнянні з Правим бере-
гом Дніпра, де зусиллями Поль-
щі, Туреччини, Криму та Мос-
кви все ще безупинно палала 
українська земля. Звісно, Іван 

Самойлович, як один iз найбли-
жчих його соратників, також до-
клався до успіхів Ігнатовича.
 Утiм політична боротьба — 
дуже сувора річ. Тут немає міс-
ця сентиментам. Особливо жор-
стоких форм вона набуває, коли 
до внутрішньо політичного су-
перництва, яке існує стільки ж, 
скільки існує людське суспільс-
тво, додається втручання з боку 
сусідніх держав. Так сталося в бе-
резні 1672 року. Іван Самойлович 
був серед тих старшин, які мали 
претензії до гетьмана Ігнатовича. 
Наприклад, тому, що останній 
віддавав перевагу вельми само-
владному стилю управління. Але 
думається, що подібні складнощі 
у взаємовідносинах між гетьма-
ном та його оточенням якось би 
вдалося врегулювати, якби не 
«допомога» з Москви.

Переграв Мокрієвича
 Царя дуже не влаштовувала 
непоступливість гетьмана Ігна-
товича, котрий відзначився як 
послідовний захисник інтере-
сів української держави. Як же 
кортіло Москві прибрати такого 
гетьмана! Але хоч і мав цар тоді 
в Україні декілька військових 
баз, та дотягнутись до гетьмана 
не міг. Зате Москва з давніх-да-
вен досконало опанувала прак-
тику підкилимного втручан-
ня у справи сусідніх держав. 
Кремль організував заколот про-
ти гетьмана. 
 Щедро роздаючи обіцянки, 
московська агентура зібрала сі-
мох козацьких урядовців, які 
мали з допомогою московських 
стрільців заарештувати Ігнато-
вича. Був серед заколотників і 
Самойлович. Але визнаємо, що 
(до його честі) роль свою зіграв 
без «особливого задоволення» та 
не виказав великої активності у 
заколоті. Головною дійовою осо-

бою був генеральний писар Кар-
по Мокрієвич, який і до заколоту 
мав тісні зв’язки у Москві. У ре-
зультаті гетьмана Ігнатовича за-
арештували та відіслали до Мос-
кви.
 Мокрієвич особисто від-
правився до царя влаштовува-
ти справи, був там дуже добре 
прийнятий та обдарований. Ма-
ленький штрих до «художньо-
го образу» тогочасного «медвед-
чука». Перед самим усуненням 
від влади Ігнатович відправив до 
Москви посланця, який мав там 
придбати партію металу — жер-
стяного листа німецького вироб-
ництва. Цей матеріал у ті часи 
використовували для будівниц-
тва покрівлі на церквах. Ігнато-
вичу метал був потрібний для 
Троїцької церкви, що мала ста-
ти головним храмом гетьмансь-
кої столиці Батурина. Так-от, 
навіть цього добра не оминув 
Мокрієвич, прихопив партію 
жерсті собі, через що будівниц-
тво Троїцької церкви в Батурині 
зупинилось. 
 До України Мокрієвич повер-
тався як найкращий друг Моск-
ви і вже бачив себе наступним 
гетьманом. Звісно, не так час-
то, як хотілося б, але все ж в Ук-
раїні нерідко вистачало здоро-
вого глузду та спрацьовував інс-
тинкт самозбереження. Оцінив-
ши перспективи керівництва 
такого «люб’язного приятеля» 
царя, як Мокрієвич, українська 
еліта висунула альтернативно-
го кандидата на гетьманство — 
Івана Самойловича. Мокрієвич 
опинився у політичній ізоля-
ції. У червні 1672 року гетьма-
ном обрали Самойловича. На 
жаль, на тепер нам бракує відо-
мостей щодо цієї політичної опе-
рації. Але точно можна сказати, 
що Самойлович дуже яскраво 
та ефектно переграв Мокрієви-
ча, продемонструвавши видатні 
політичні таланти.

Повторив долю попередника
 Можна засуджувати Самой-
ловича за співпрацю з Моск-
вою! І це буде справедливо. Але 
як тоді ставитись до сучасних 
«любителів Росії»? Українсь-
ке суспільство часів Самойло-
вича тільки розпочинало епо-
ху «співіснування» з Москвою 
— від Переяславської ради не 
пройшло ще й 20 років. Сучасне 
українське суспільство має 350 
років досвіду! І що?
 Так, Самойлович доклався до 
падіння свого попередника. Як 
і решта заколотників, дав вико-
ристати себе московській аген-
турі, але намагаючись і зі свого 
боку використати Москву у влас-
них політичних інтересах. Став 
гетьманом, поваливши Ігнатови-
ча, але при цьому завадив отрима-
ти гетьманство найбільшому при-
хильнику Москви. Але врешті-
решт (що для нас дуже важливо 
як досвід), за 15 років Самойло-
вич завершив своє правління так 
само, як і його попередник Ігнато-
вич — в засланні у Сибіру.
 На завершення додамо... 
Ніщо так не «оживляє» історію, 
як відвідини місця, де вона тво-
рилась! Тому найкраще по-
справжньому відчути згадані 
події ви зможете в гетьманській 
столиці — Батурині, яка була 
ареною співпраці та боротьби 
Дем’яна Ігнатовича й Івана Са-
мойловича. ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Коли доклалася рука Москви
Гетьмани Дем’ян Ігнатович та Іван Самойлович: соратники та суперники

■

Цитадель Батуринської фортеці — політичний центр Батурина 
XVII століття, Національний історико-культурний заповідник 
«Гетьманська столиця» (м. Батурин).

❙
❙
❙

Портрет Дем’яна Ігнатовича 
з Літопису Самійла Величка, 
XVIII століття.

❙
❙
❙

Портрет Івана Самойловича, 
XIX століття (з колекції 
Івана Бедра, Національний музей 
історії України).

❙
❙
❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

У Росії у середу, 1 липня, закін-
чився плебісцит щодо внесення 
змін до Конституції, який три-
вав із 25 червня. Під час голо-
сування державні кремлівські 
ЗМІ проводили активну агітацію 
за внесення змін, які накинув 
росіянам Кремль.

Майже 78% — за царя
 На думку російської опози-
ції, єдиною метою внесення поп-
равки до Конституції є гаранту-
вання Володимиру Путіну мож-
ливості залишатися при владі до 
2036 року. Автором поправок є 
сам президент Росії. У передос-
танній день плебісциту Владімір 
Путін виступив публічно, за-
кликаючи своїх земляків узяти 
участь у голосуванні. Як зазна-
чав інформаційний портал «Ме-
дуза», президент ні разу не зга-
дав про те, що зміни до Конститу-
ції дають йому можливість пов-
торно подати заявку на найвищу 
посаду в цій країні. 
 Попри те, що це заборонено 
законодавством, щоб результа-
ти не впливали на волевиявлен-
ня громадян, ЦВК Росії опублі-
кувала перші результати голо-
сування щодо Конституції ще 
до закриття виборчих дільниць. 
За результатами підрахунку 1% 
протоколів, поправки підтрима-
ли 74,18% виборців, «проти» 
висловилися 24,69%, повідом-
ляє «Нова газета». Це практично 
збігається з даними екзитполів, 
оприлюднених Всеросійським 
центром вивчення громадської 
думки (ВЦИОМ). Фактично, ще 
до підрахунку влада прикину-
ла і «намалювала» результат ре-
ферендуму — від 73 до 76% під-
тримки росіянами. Проте «ос-
таточні результати» виявилися 
навіть ліпшими: за підсумками 
підрахунку 100% протоколів, за 
поправки проголосували 77,92% 
виборців, стверджують у ЦВК. 
Не підтримати зміни до Основно-
го закону зважилися 21,27 відсо-
тка росіян, повідомляє ТАСС.
 Як завжди, найвища явка за-
реєстрована в Чечні, диктатором 
якої є відданий опричник Путіна 
Рамзан Кадиров. Тут же — і най-
вищий рівень підтримки змін до 
Конституції — понад 90 відсо-
тків. Аналогічна ситуація в Да-
гестані. Заради балансу й види-
мості «вільного волевиявлення» 
є навіть один-єдиний регіон, де 
конституційні зміни не підтри-
мали. Це Ненецький автоном-
ний округ, як стверджує росій-
ська Вікіпедія, «найбільш ма-
лонаселений суб’єкт Російської 
Федерації» — мешканців лише 
44 тисячі. Тут 54,57% виборців 
проголосували проти. 

Недоторканний Путін та інші 
коти в мішку 
 Поправки до Конституції, 
зокрема, передбачають посилен-
ня президентської влади в Росії, 
дають чинному президенту Во-
лодимиру Путіну право взяти 
участь у наступних президент-
ських виборах, створюють но-
вий конституційний орган — Де-
ржавну раду.
 Опозиція не вибрала єдино-
го ставлення до голосування — 
КПРФ і комітет «НІ!» заклика-
ли голосувати проти, Олексій 
Навальний і партія «Яблуко» — 
бойкотувати референдум. Соціо-
логи проводили опитування, які 
показували низьку підтримку 
поправок у всього населення в ці-
лому і високу — у готових прий-
ти на дільниці.
 Багато прихильників опо-
зиції закликали вийти на акції 
спротиву проти поправок 1 лип-
ня у центрі Москви. Але протести 
вже нічого не змінять, бо Путін 

уже підписав оновлений проєкт 
Конституції, він уже з’явився 
друком, тобто вже лігітимізо-
ваний. Плебісцит був лише нез-
грабною спробою Кремля нада-
ти «процесу» видимість демок-
ратичності. 
 Та й факт залишається фак-
том: більше половини населен-
ня Росії, попри погіршення ма-
теріального стану, підвищення 
пенсійного віку, ізоляцію краї-
ни від решти світу, свято вірить, 
що керманичу Росії немає аль-
тернативи, що він є богообраним 
та головним світочем і носієм 
справедливості на світовій між-
народній арені, а йому протисто-
ять та заважають усілякі змовни-
ки глобального масштабу.
 Хоча питання «вічного Путі-
на у владі» було і головним, але, 
нагадаємо, що росіяни мали зага-
лом оцінити та висловитися сто-
совно 206 поправок до Основно-
го закону, про більшість з яких 
основна частина виборців навряд 
чи мала бодай якесь уявлення. 
 Утім у загальному «пакеті», 
за який голосували, ще безліч 
важливих змін, які можуть виз-
начити життя Росії (і не лише) 
в найближчому майбутньому. 
Важлива зміна вноситься в 79-ту 
статтю Конституції. Вона наділяє 
владу Росії правом не виконува-
ти рішення міжнародних судів, 
якщо останні «суперечать» Кон-
ституції РФ. Ідеться, наприклад, 
про незручні для Москви рішен-
ня Європейського суду з прав лю-
дини (ЄСПЛ), куди звертаються 
громадяни Росії, яким не вда-
лося добитися справедливості у 
себе на батьківщині. 
 Інші поправки роблять суддів 
вищих судів залежними від пре-
зидента. У разі схвалення поп-
равок глава держави (через Раду 
Федерації) зможе знімати суд-
дів Конституційного, Верхов-
ного, касаційних та апеляцій-
них судів «у разі вчинення ними 
вчинку, який ганьбить честь і 
гідність судді, а також в інших 
передбачених федеральним кон-
ституційним законом випадках, 
які свідчать про неможливість 
здійснення суддею своїх повно-
важень». За наразі чинною Кон-
ституцією, у президента немає 
права знімати суддів.

 83-тя стаття щодо повнова-
жень президента стає  багатослів-
нішою, а президентські повнова-
ження значно розширюються. 
Поправки передбачають, що пре-
зидент може змінювати не тіль-
ки суддів, але також одноосіб-
но знімати прем’єр-міністра (не 
розпускаючи уряд) і генпроку-
рора. Президент зможе «здійс-
нювати загальне керівництво 
урядом» (в чинній конституції 
говориться, що президент тіль-
ки «має право головувати на за-
сіданнях» уряду).
 В Основному законі з’яв-
ляється нова 92-га стаття, де 
йдеться про гарантії для колиш-
ніх президентів. Перший її пункт 
гарантує недоторканність екс-
президенту. Раніше це в Консти-
туції прописано не було, але фі-
гурувало в законодавстві. Крім 
того, оновлена 95-та стаття га-
рантує колишньому главі держа-
ви довічне сенаторство.
 Істотно змінена і 93-тя стат-
тя, яка на даний момент визна-
чає тільки умови імпічменту. 
Тепер пропонується аналогічну 
— вкрай складну — процедуру 
застосовувати і в разі позбавлен-
ня недоторканності колишнього 
президента. Для цього Держ дума 
повинна висунути йому звинува-
чення у державній зраді або в ін-
шому тяжкому злочині, звинува-
чення повинні підтвердити Вер-
ховний і Конституційний суди, 
потім дві третини депутатів Де-
рждуми і дві третини сенаторів 
повинні проголосувати за позбав-
лення недоторканності. Вся про-
цедура повинна зайняти не біль-
ше трьох місяців.
 Поправки вводять у Конс-
титуцію і новий держорган — 
Держраду — про який у чин-
ній Конституції нічого не ска-
зано. Держрада фактично існує 
ще з 2000 року як дорадчий ор-
ган під головуванням Путіна, в 
який входять губернатори, голо-
ви Держдуми і Ради Федерації і 
глави парламентських фракцій. 
При цьому в 11-й статті Консти-
туції говориться, що державну 
владу в Росії здійснюють тільки 
президент, двопалатний парла-
мент, уряд і суди. Держрада до 
цього переліку не входить. Пов-
новаження Держради Консти-

туцією не обмежені, їх пропону-
ють встановити спеціальним за-
коном.

«Поправки фіксують 
ідеологічний каркас путінізму»
 Серед поправок безліч по-
пулістських ходів консерватив-
но-націоналістичного спряму-
вання. Наприклад, конститу-
ційне визначення шлюбу як со-
юзу чоловіка і жінки, таких собі 
«ідеалів», «віри в Бога», «за-
хисту історичної правди» і поп-
равка про росіян як «державот-
ворчого народу». Крім того, в 
новій статті 67 (1) говориться, 
що Росія є правонаступницею 
СРСР і держава зобов’язується 
виховувати патріотизм і повагу 
до старших у дітях, які є «най-
важливішим пріоритетом де-
ржавної політики Росії».

 У 67-й статті з’явився новий 
пункт 2 (1) про захист суверені-
тету і територіальної цілісності. 
Там ідеться про те, що «дії (за ви-
нятком делімітації, демаркації, 
редемаркації державного кордо-
ну Російської Федерації з суміж-
ними державами), спрямовані на 
відчуження частини території 
Російської Федерації, а також 
заклики до таких дій не допус-
каються». До сих пір у конститу-
ції не було згадки про неприпус-
тимість сепаратизму. З’явилася і 
згадка якихось «федеральних те-
риторій», які можуть бути ство-
рені в Росії відповідно до феде-
ральних законів.
 У Конституцію внесли також 
соціальні поправки про «щоріч-
ну індексацію пенсій» і міні-
мальну оплату праці не нижче 
прожиткового мінімуму. Однак 
експерти сходяться на думці, що 
ці соціальні поправки нічого не 
змінять у житті росіян, хоча саме 
на це купилося чимало виборців 
пенсійного віку. Чинна Консти-
туція 1993 року вже передбачає 
оплату праці не нижче МРОТ 
(стаття 37). А пенсійні випла-
ти та їх індексація регулюють-
ся кількома законами. Водночас 
нова Конституція не скасує не-
популярне у росіян підвищення 
пенсійного віку.
 Сили «притомних» і «за-
зомбованих» розділись в Росії 
на дві нерівні групи, перші вва-
жають поправки «конституцій-
ним переворотом», а другі — 
кращим майбуттям для їхньої 
країни. Перші констатують, що 
за попередні 20 років володарю-
вання Путіна в Росії нічого не 
змінилося, що тепер президент-
банкрот вирішив для збережен-
ня себе у владі розбудувати кла-
сичну диктатуру й автократію. 
«За 20 років він сформував свою 
державу, свій політичний ре-
жим, і ось ці поправки, які сто-
суються Бога, які стосуються ти-
сячолітньої російської історії, 
які стосуються російського на-
роду як державотворчого наро-
ду, — це все особисто для Путі-
на, я думаю, страшно важливо, 
і для його ближнього кола, тому 
що ці поправки фіксують ідео-
логічний каркас путінізму» — 
сказала в розмові з «Євроньюс» 
учасниця антипутінського комі-
тету «Ні» Юлія Галяміна. ■

ФАРС

Довічний Путін 
У Росії закінчився плебісцит щодо внесення змін до Конституції

■

Патріарх Варфоломій застеріг від перетворення Св. Софії на мечеть
 Можливе перетворення колишнього собору Святої Софії в Стамбулі з музею на ме-
четь уперше публічно прокоментував патріарх Константинопольський Варфоломій. Зе-
лене світло цієї ініціативи турецького уряду може дати Державна рада Туреччини, вища 
судова інстанція в адміністративних справах, яка мала обговорити це питання 2 липня. 
На думку патріарха Варфоломія, зміна статусу Айя-Софії може викликати міжнародну 
напруженість: «Перетворення Святої Софії на мечеть налаштує мільйони християн по 
всьому світу проти ісламу. Свята Софія, сакральне місце, де Схід зустрічається із Захо-
дом, може розділити ці два світи в той самий момент, коли людство, яке страждає від 
смертельної коронавірусної пандемії, потребує єдності й спільних орієнтирів». Турець-
кому уряду доведеться взяти до уваги також думку ЮНЕСКО, в список Всесвітньої спад-
щини якого Св. Софія входить у статусі музею, зазначає «Євроньюс».

Дональд Трамп хоче вивести солдатів США з Німеччини 
 Президент Дональд Трамп прийняв план виведення 9,5 тисячі солдатів із Німеччи-
ни. Наразі Пентагон не інформує, куди будуть перенаправлені ці війська, але дає гаран-
тії, що перегрупування збільшить силу НАТО. На початку червня президент Трамп ого-
лосив про скорочення американських військ у Німеччині з 34,5 до 25 тисяч солдатів. Бі-
лий дім доручив Пентагону розробити детальні плани. Проти скорочення американських 
сил у Німеччині виступила група впливових сенаторів від Республіканської та Демок-
ратичної партій. Тим часом в американському Конгресі група сенаторів на чолі з Міттом 
Ромні подала законопроєкт, згідно з яким, перш ніж скорочувати американські війсь-
ка в Німеччині, Пентагону доведеться офіційно підтвердити, що такий крок служить на-
ціональній безпеці США. У заяві, яка супроводжує подання проєкту, Ромні описав план 
скорочення американських військ у Німеччині як «подарунок Росії».

Радбез ООН вимагає припинити вогонь 
 Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, що передбачає негайне припинення вог-
ню в усіх збройних конфліктах i забезпечення гуманітарної паузи у зв’язку з пандемією 
коронавірусу. Про це повідомив прессекретар Постійного представництва України при 
ООН Олег Ніколенко у «Фейсбуці». «Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН 
до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті 
схвалив довгоочікувану резолюцію», — цитує Ніколенка «Українська правда». Доку-
мент вимагає негайного припинення бойових дій i закликає до гуманітарної паузи на 90 
днів. Під цю резолюцію підпадає також війна на Донбасі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ні «страна», ні «рєшенія» давно не належать народу РФ. 
Фото з сайта news.rambler.ru.
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«Ми, футбольний клуб «Рух», свято переконані, що у скрутну хвилину кожен українець має бути 

готовий підставити плече ближньому. Галичани не залишають у скруті брата, який потребує допомоги. 
«Карпати», клуб з багатими традиціями, просто не має права безславно завершити своє існування».

ФК «Рух» (Львів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Запущений два роки тому в 
експлуатацію Запорізький палац 
спорту «Юність» одразу привер-
нув до себе увагу федерацій із різ-
них ігрових видів спорту. На су-
часну арену до Запоріжжя одразу 
потягнулися національні збірні 
України з баскетболу, гандбо-
лу, волейболу. Проте найбільше 
дивідендів від появи в місті су-
часного Палацу спорту отримав 
гандбольний «Мотор», який до 
того часу не один рік мандрував 
Україною задля проведення до-
машніх матчів у Лізі чемпіонів.
 Отримавши яскраву домаш-
ню арену, «Мотору» одразу вда-
лося змінити прописку в елітно-
му єврокубковому турнірі й пе-
рейти до вищого за рейтингом 
пулу учасників ЛЧ.
 Наявність потужної спор-
тивної інфраструктури допомог-
ла «мотористам» залишитися в 
суперлізі й після її реформуван-
ня, котре призвело до відчутного 
зменшення кількості учасників.
 Так, із наступного сезону в 
чоловічій Лізі чемпіонів змага-
тиметься лише 16 команд. І одне 
з місць у майбутньому розіграші 
дісталося восьмиразовому чем-
піону України. У перший день 
липня у штаб-квартирі ЄГФ від-
булося жеребкування групового 
раунду оновленого турніру. З ог-

ляду на склад учасників рефор-
мованої суперліги легкого же-
ребу для запорізького клубу ап-
ріорі бути не могла. Тож в октеті 
«В» «мотористам» протисто-
ятимуть «Барселона» (Іспанія), 
«Веспрем» (Угорщина), «Кіль» 
(Німеччина), «Ольборг» (Данія), 
«Нант» (Франція), «Целе» (Сло-
венія) та «Загреб» (Хорватія). 
При цьому до другої групи пот-
рапили «Вардар» (Македонія), 
«ПСЖ» (Франція), «Кельце» 
(Польща), «Порту» (Порту-
галія), «Сегед» (Угорщина), БГК 
ім. Мешкова (Білорусь), «Ельве-
рум» (Норвегія), «Фленсбург-
Хандевітт» (Німеччина)
 Пояснюючи деталі відбо-
ру учасників для майбутньо-
го розіграшу ЛЧ, у ЄГФ наголо-
сили, що десять колективів, які 
мали статус національного чем-
піона, потрапили до еліти завдя-
ки своїм високим міжнародним 

рейтингам. Натомість шістьом 
іншим клубам-учасникам нової 
суперліги її організатори надали 
так звану «уайлд кард».
 За повідомленням пресслуж-
би «Мотору», якому, в підсум-
ку, дісталося одне з шести запро-
шень, під час роздачі щасливих 
перепусток (на них претендували 
14 клубів) враховувалися п’ять 
критеріїв: місце проведення мат-
чів; інтерес до трансляції поєдин-
ків Ліги чемпіонів на місцевому 
телебаченні; підтримка та заці-
кавленість уболівальників; ре-
зультати та досягнення команд 
на попередніх змаганнях під егі-
дою ЄГФ, а також маркетингова 
політика клубу. 
 І, як зауважив президент 
«Мотору» Олімпій Покатов, 
зібрати запорізькому клубу пот-
рібний «рейтинг» для запро-
шення до оновленої ЛЧ допомог-
ли колективна праця команди, 

котра працює з повною самовід-
дачею, будівельників — творців 
сучасної спортивної арени — та 
вболівальників, які вміють раді-
ти перемогам і не залишають ко-
манду, коли їй тяжко.
 Тож тепер головне — аби на 
заваді старту турніру, який має 
розпочатися у вересні, не став 
коронавірус. На випадок епі-
демічного форс-мажору ЄГФ за-
вбачливо підготувала резерв із 
двох команд, які у разі потреби 
зможуть замінити колективи з 
проблемних у контексті COVID-

інфекції країн. 
 Варто зауважити, що до но-
вого сезону «Мотор» готуватиме 
литовець Гінтарас Савукінас. На 
тренерський місток запорізько-
го клубу він піднявся в лютому 
2020 року й навіть устиг провес-
ти з командою кілька заключних 
матчів у груповому раунді ЛЧ-
2019/2020. Той розіграш «мото-
ристи» завершили на останньо-
му місці в групі, тож Савукінас 
обіцяє, що новий євросезон для 
запорізького колективу буде кра-
щим за попередній. ■

Григорій ХАТА

 Ознаки нездужання львівсь-
ких «Карпат» можна було по-
мітити ще до того, як вони пот-
рапили на дно турнірної табли-
ці нинішнього чемпіонату краї-
ни. У попередні роки знаний 
львівський клуб не раз набли-
жався до небезпечної зони. Торік 
ситуація виглядала майже кри-
тично, однак право залишитися 
в прем’єр-лізі «біло-зелені» від-
воювали у стикових матчах із 
третьою командою першої ліги.
 Утім цього разу рятівне коло 
поруч з «карпатівцями» навряд 
чи знайдеться. При цьому про-
щання з елітою може настати 
значно раніше, ніж завершиться 
сам чемпіонат. При цьому точ-
кою неповернення називаєть-
ся наступний «уїк-енд». У ви-
падку, коли вдруге за тиждень 
«Карпати» проігнорують поєди-
нок з «Маріуполем», на них че-
кає суворе покарання від УПЛ 
— виключення зі змагань.
 Відзначимо, що 1 липня ко-
манда Романа Санжара мала 
зіграти з приазовцями пере-
несений поєдинок 24-го туру, 
який не відбувся наприкін-
ці травня через спалах коро-
навірусу в львівському клубі. 
Однак напередодні гри у «Кар-
патах» заявили, що не мають 
фінансової можливості прибу-
ти на зазначений матч. Дирек-
ція УПЛ прийняла цю інфор-
мацію до відома, передала її на 
розгляд до дисциплінарного ко-
мітету УАФ і нагадала «Карпа-
там» норму Регламенту, котра 
свідчить, що після двох неявок 
на матч без поважних причин 
команду автоматично виклю-
чають зі змагань.
 У суботу, за календарем, у 
«Карпат» іще одне рандеву з 
маріупольським клубом. Через 
погану ситуацію з коронавіру-
сом у Львові обидва протисто-
яння «біло-зелених» із приазов-
цями були розписані на Маріу-
поль. Тож на «біло-зелених» 
очікував тривалий виїзд. Од-
нак, як повідомив виконавчий 

директор «Карпат» Ростислав 
Ящишин, у клубу на це немає 
фінансів.
 Нагадаємо, що не так давно 
у львівського клубу з’явився 
новий власник. Управління 
клубом від Петра Димінсько-
го перейшло до Олега Смалій-
чука. Проте з’ясувалося, що 
у «Карпат» є й інший співлас-
ник, який не поспішає вихо-
дити на зв’язок зі своїм новим 
компаньйоном і не має особ-
ливого бажання фінансувати 
клуб, як ідеться в договорі про 
співпрацю. За словами вико-
навчого директора «біло-зеле-
них», Смалійчук готовий вико-
нувати винятково 50% своїх фі-
нансових зобов’язань, але цього 
недостатньо для елементарного 
функціонування «Карпат».

 «Не секрет, що в клубу були 
тривалі фінансові труднощі, 
ми рік виживали без фінансу-
вання. Зараз у «Карпат» бук-
вально немає власних ресурсів 
та резервів для продовження 
життєдіяльності, всі можливі 
варіанти вичерпані. Необхідна 
солідна дотація, адже каран-
тинні форс-мажори ніяким чи-
ном не можна було передбачити 
під час формування і так уріза-
ного та скромного бюджету», — 
пояснив Ящишин.
 Тому новий інвестор «Кар-
пат» і закликає до конструктив-
ного діалогу партнерську ком-
панію, котрій належить дру-
га частина прав на львівський 
клуб. Якщо інший співласник (а 
ним, подейкують, може бути мі-
льярдер Ігор Коломойський) не 

готовий вкладати гроші в «біло-
зелений» клуб, то, як свідчить 
Ящишин, Олег Смалійчук гото-
вий викупити у нього другу час-
тину акцій «Карпат». 
 Утім, за словами мера Льво-
ва Андрія Садового, котрий за-
явив, що місто зацікавлене в 
тому, аби «Карпати» продов-
жили виступати в прем’єр-лізі, 
співласники «біло-зелених» досі 
не вийшли на зв’язок задля об-
говорення майбутнього клубу.
 Про необхідність підтримати 
«Карпати» заявили у Львівсь-
кій облдержадміністрації. Її 
очільник Максим Козицький 
закликав відповідальний міс-
цевий бізнес підставити плече 
«біло-зеленим». «Клуб «Карпа-
ти» й місто Львів — нерозділь-
ні речі. Разом із досягненнями 

команда переживала й непрості 
часи. Але клуб був завжди, він 
повинен вистояти й залишити-
ся», — заявив Козицький.
 Одним із перших на його за-
клик відреагував Григорій Коз-
ловський — власник львівсь-
кого колективу, котрий висту-
пає у першій лізі. «Президент 
«Руху» Григорій Козловсь-
кий як палкий уболівальник 
львівського футболу, люди-
на, яка свято шанує футболь-
ні та українські традиції, гото-
вий у черговий раз простягнути 
руку допомоги «зелено-білим». 
Григорій Козловський готовий 
покрити всі витрати «Карпат» 
на виїзні матчі, що залишилось 
зіграти у цьому сезоні. Якщо 
керівництво «левів» готове при-
йняти фінансову допомогу, про-
симо звернутись до нашого клу-
бу й надати банківські реквізи-
ти», — йдеться в офіційній за-
яві «Руху».
 Власне, після придбання 
своєї частини акцій «Карпат» 
Смалійчук попереджав, що на 
клуб чекають непрості часи. За 
словами Ящишина, його новий 
шеф наразі розглядає два сце-
нарії розвитку подій: купівля 
другої частини активів клубу 
у компаньйона або ж нова уго-
да про спільне фінансування. 
Утім не виключено, що на «Кар-
пати», як було й з іншим фут-
больним проєктом, котрий пря-
мо стосувався Ігоря Коломойсь-
кого, — «Дніпром», може очіку-
вати повне «обнулення». Тобто 
старий клуб визнають банкру-
том, а на його місці з’явиться 
новий проєкт — з дещо видо-
зміненою назвою і новою струк-
турою власників. За таких умов 
розпочинати своє сходження до 
еліти новим «Карпатам» дове-
деться з аматорів.
 Яким же шляхом у майбут-
нє піде колоритний представ-
ник міста Лева, стане зрозумі-
ло зовсім скоро. Поки ж у «Кар-
патах» активно прощаються з 
досвідченими виконавцями й 
награють молодих вихованців 
власної академії. ■

ГАНДБОЛ

На хвилі рейтингу
Запорізький «Мотор» потрапив до числа 
16 учасників реформованої гандбольної 
Ліги чемпіонів

■

У новому євросезоні на запорізький «Мотор» знову чекають зустрічі 
з грандами континентального гандболу. 
Фото пресслужби ГК «Мотор».

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

У формі виключення
Співвласники львівських «Карпат» не можуть домовитися про 
спільне фінансування клубу

■

Через фінансові проблеми львівські «Карпати» можуть достроково завершити нинішній чемпіонат країни.
Фото з сайта fckarpaty.com.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Розочко, хочете піти зі мною 
в музей?
 — Жоро, ви що, таки слово 
«ресторан» не вимовляєте?

* * *
 Два одесити розглядають ста-
тую Свободи.
 — Що не говори, а це пам’ятник 
тьоті Соні. Тільки вона могла вийти 
зустрічати гостей iз примусом в од-
ній руці та квитанціями за квартиру 
— в іншiй. Та ще в нічній сорочці й у 
бігудях.

* * *
 Троє чоловiкiв зібралися у від-
рядження. Одягнені, з валізами, 
стоять у передпокої i вже збирають-
ся виходити. І тут землетрус. У дворi 
повно напіводягнених людей — дех-
то в пiжамi, дехто в ковдрі. І тут вихо-
дять ці  чоловiки — одягнені i з валі-
зами.

 Голос iз натовпу:
 — А цих що, заздалегідь попе-
редили?

* * *
 В одеській клініці вивішено стат-
тю, що починається зі слів: «Дослі-
дження показують, що перші п’ять 
хвилин життя —найризикованіші».
 Олівцем дописано: «Упродовж 
останніх п’яти хвилин теж не так уже 
й безпечно».

* * *
 — Що робити, якщо чоловiк пi-
шов налiво?
 — Головне, щоб там iз ним не 
зустрiтися.

* * *
 Буває так, що прокинешся рано- 
вранцi — хочеться гори зрушити. 
Потiм перевернешся на iнший бiк i 
думаєш: нехай постоять, навiщо в 
природу зайвий раз втручатися?

Штучний кадровий голод
Конкурси на найнижчі держпосади на зарплату 6 тисяч гривень непрохідні для молодих спеціалістів

По горизонталі:
 1. Акробатичний еле-
мент, стрибок назад із призем-
ленням на руки. 3. Сигналіза-

тор для рибалки, що риба клює. 
9. Литовська назва річки Дві-

на. 10. Давнє італійське місто, де 
зберігається плащаниця Ісуса Хрис-
та. 11. Латинська літера, яка позна-
чає вертикаль у Декартовій системі 
координат. 12. Один із континентів. 
14. Билинний богатир-орач. 16. Аф-
риканський лелека. 19. Столиця Вір-
менії. 21. «Не питайся свою долю. 
Саме ... знає, кого любить. Нехай 
в’яне, доки закопають» (Тарас Шев-
ченко). 24. Частина переговорно-
го процесу. 25. Слово, тотожне чи 
близьке за значенням, але різне за 
звучанням. 26. Столиця Індонезії. 
27. Колишня столиця ФРН. 
По вертикалі:
 1. Священна гора в Японії. 2. Хи-
жак із родини котячих. 4. «Наш ... Га-
малія, ... завзятий» (Тарас Шевчен-
ко). 5. Один із визначних реформа-
торів католицької церкви. 6. Пол-
тавський футбольний клуб. 7. «Ой, 
чий то ... стоїть, що сива гривонь-

ка?» (народна пісня). 8. Найглибше 
прісноводне озеро на землі. 13. Ту-
рецький султан, чоловік Роксолани. 
15. Пряна приправа яскраво-жовто-
го кольору. 17. Алкогольний напій, 
виготовлений з екстракту гіркого 
полину. 18. Парламент Ізраїлю. 20. 
Засіб, який радять давати розум-
ним людям замість готової риби. 
22. Тваринницька ферма на заході 
США. 23. Місце, де можна перейти 
річку. ■

Кросворд №56
від 26—27 червня

Дара ГАВАРРА

 Свого часу Пенелопа Крус була не лише 
зіркою екранів, а й обкладинок глянцевих 
журналів — про її успіхи в кінематографі, 
мабуть, не так часто розповідали на сторін-
ках преси, як про романи з такими яскрави-
ми зірками, як Том Круз, Метью Макконахі. 
Та, мабуть, красені не дуже годяща пара для 
сімейного життя, тож, розчарувавшись у сто-
сунках із гламурними мачо, Пе (як назива-
ють актрису близькі їй люди) звернула ува-
гу на дуже яскраву особистість, чудового ак-
тора, до того ж її співвітчизника, що також 
важливо, Хав’єра Бардема (що цікаво, свою 
кінокар’єру Пенелопа почала у фільмі Бігаса 
Луни «Шинка, шинка», де вперше зустріла-
ся з Хав’єром). Їхню пару називали не інак-
ше, як Красуня і Чудовисько, але, як кажуть, 
на колір і смак товариш не всяк. Ось уже де-
сять років подружжя живе в любові і злагоді, 
виховує двійко чудових діток — сина Лео та 
донечку Луну. 
 Як виявилося, після заміжжя для Пе-
нелопи кар’єра кінозірки відійшла на дру-
гий план, проте не відкинута зовсім. Уже не-
має того дикого темпу, коли за один рік ак-

триса могла знятися у двох-трьох 
фільмах — тепер вона віддає пе-
ревагу не кількості, а якості, остан-
ня ж значною мірою залежить від 
режисера. Кіноманам відомо, що 
пані Крус уже 20 років не лише 
товаришує, а й плідно співпра-
цює з відомим іспанським ре-
жисером Педро Альмодова-
ро, який вважає її своєю му-
зою. Він зняв її у своїх філь-
мах «Жива плоть», «Усе про мою м а м у » , 
«Біль і слава» — останній фільм режисе-
ра, який зібрав чудові відгуки й престиж-
ні премії.
 Нещодавно іспанський режисер 
запросив Пенелопу Крус зіграти у 
своєму новому фільмі «Паралелі ма-
теринства», сценарій якого він до-
писав під час карантину. Фільм роз-
повість про двох жінок, які народжу-
ють дітей в один день, а далі показу-
ватиме, як проходитиме їхнє життя як 
матерів. Узагалі тема материнства — 
одна з улюблених у творчості Альмо-
довара. ■

з 6 до 12 липня
 Овен (21.03—20.04). Ви погано спите, але 

не варто зловживати снодійним. Частіше бувай-
те на свіжому повітрі, живіть повним життям. За 
необхiдностi звернiться до спецiалiстiв.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Телець (21.04—21.05). Ви відкриєте 
для себе багато нового, з’являться цiкавi iдеї. 
Наслідком цього стануть кардинальні зміни у 
житті. Дiйте за велiнням серця.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. 

 Близнюки (22.05—21.06). Вiд приро-
ди ви щедра людина, це окупиться вам стори-
цею. Намагайтеся при першій можливості під-
тримати близьких.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Рак (22.06—23.07). Дехто з вас захо-
че завести дитину. Не бійтеся, що це змінить 
ваше життя. Будьте готовi до будь-яких не-
сподiванок, карти вам у руки.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 9.

 Лев (24.07—23.08). Не варто ображати-
ся на дрібниці, бережiть стосунки з коханою 
людиною. Можливо, досвiд друзiв допоможе 
вам спокiйнiше дивитися на деякi речі.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). Зустрiч iз цiкавими 
людьми стане доленосною, у вас з’являться 
покровителi. Цілком iмовірно, що ви станете 
досить вiдомою людиною.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Терези (24.09—23.10). Ваші особисті 
стосунки будуть нестійкими, адже ви постiйно  
в пошуку справжнього кохання. Будьте обе-
режні, стикаючись iз новим і незвичним.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Початок 
тижня — сприятливий період для про-
фесійного вдосконалення. Вашому успіху 
сприятимуть висока працездатність і на-
полегливість.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви не 
можете знайти того, що вам підходить, до-
ведеться погодитися на наявні пропозиції. 
Для пошуку нової роботи несприятливий пе-
рiод.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваша робота 
вимагає творчої уяви та сміливих ініціатив. Не 
бійтеся висловлювати свої ідеї — до вашої 
думки прислухатимуться.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). У вас важке 
матерiальне становище, шукайте ділових пар-
тнерів. Пам’ятайте, що нові знайомства обіця-
ють вигідні пропозиції.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 10.

 Риби (20.02—20.03). Сприятливий пе-
ріод для кар’єрного зростання. Але будьте 
уважні, уникайте порад непрофесіоналів, на-
магайтеся не образити колег.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11. ■

ОСНОВНИЙ ІНСТИНКТ

«Паралелі материнства»
Пенелопа Крус розповість про батьківство 
у новому фільмі

■

Пенелопа Крус.❙

4—5 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пів-
нiчний, 5-10 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +26...+28. 
Пiслязавтра вночi +18...+20, удень +26...+28.

Миргород: переважно без опадiв. Уночi +19...+21, удень 
+32...+34.
Вінниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi 21...+23, удень +31...+33.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 23-28 градусів, у Дніпрі біля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гро-
за. Трускавець: уночi +13...+15, удень +23...+25. Моршин: 
уночi +12...+14, удень +22...+24.
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