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Нова автомагістраль 

у Харкові стає зоною 

гострого конфлікту

стор.  2»

Передплатіть  «Україну молоду» на вересень                                                                             стор. 7

або Чи на часі дочасні 

парламентські вибори

Дорога війни

стор. 3»стор. 4»

Мірчі Луческу доведеться вести футбольну війну проти свого дітища — донецького «Шахтаря»: 23 липня його призначили головним тренером «Динамо».❙

Якої правди 
шукають 

московськi 
попи?

стор. 13»

Пошук виходу 
із 

політборделю,

РИМА ТИЖНЯ

Серіали — у життя!
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Люди, ви ж за те голосували 
Рік тому в щасливім забутті, 
Щоби примітивні серіали 
Втілювались в нашому житті?! 
Ніби з голлівудського підручника 
Втілено зразковий прецедент: 
Сили зла захоплюють заручників, 
І переговорник — президент! 
Написав же сценарист бідосі 
Текст, і там картинку змалював: 
— Вимагай, щоб записав відосик! 
І щоб фільм там прорекламував! 
Та ввели керманича в оману, 
Ніби він з Оману прилетів. 
Фільм мав називатись не «Земляни». 
Він хотів піарити «Сватів»!

■«Лучче» 
Луческу?
Для київського «Динамо» важливо, аби новий наставник 
команди поважав клубні традиції

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,779 грн 

1 € = 32,189 грн

1 рос. руб. = 0,392 грн
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«Дуже прошу, не обманюйтесь послабленням карантину — будьте 
відповідальні та дотримуйтесь вимог: носіть маски, мийте руки, пам’ятайте 
про соціальну дистанцію, якщо відчуваєте ознаки захворювання — 
залишайтеся вдома».

Олександр Ткаченко
міністр культури

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень 
виділив Каб-

мін для надання одноразової грошової допомоги членам сі-
мей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній опе-
рації, та особам, які отримали інвалідність.

Майже  13,15 млн осіб
в Ук-

раїні не мають житла, конста-
тували в Міністерстві соціаль-
ної політики.

домогосподарств
використовують «чисту» електроенергію, встановив-
ши сонячні електростанції, заявили в Державному 
агент стві з енергоефективності та енергозбереження.

іноземним 
громадянам

СБУ з 2014 року заборонила в’їзд 
в Україну, поінформували в прес-
службі відомства.

рекордів
зафіксував 

Національний реєстр рекордів України з 
початку цього року, повідомила керівни-
ця проєкту Лана Вєтрова.

33 тис. 7036 Майже  400Понад 25,6 тис.
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ПАРЛАМЕНТ 

«Зелень» — 
за смаком! 
Що наухвалювала ВР 
на позачерговій сесії 
Інна СТЕПАНЧУК

 Хоча Верховна Рада офіційно пішла на літні кані-
кули ще минулого тижня, у вівторок, 21 липня, де-
путати зібралися в сесійній залі на позачергове засі-
дання. Скандального мовного законопроєкту Макси-
ма Бужанського нардепи розглядати не стали. І це 
означає, що з першого вересня навчання в російсько-
мовних школах України (а їх наразі 125) з 5-го кла-
су має розпочатися українською мовою. За словами 
голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, поверну-
тися до проєкту Бужанського парламент зможе, най-
імовірніше, вже восени. Але на той час ініціатива вже 
втратить свою актуальність. 
 Натомість Рада ухвалила низку інших важливих 
рішень. Зокрема, зменшила «зелений» тариф для ви-
робників альтернативної енергетики (законопроєкт 
№3658). Для сонячних та вітроелектростанцій «урі-
зання» становитиме від 15 до 7,5 відсотка (залежно 
від потужності станції та року введення в експлуата-
цію). І хоча уряд до внесення законодавчих змін під-
писав меморандум iз виробниками відновлюваної 
енергії, з новими тарифами погоджуються далеко не 
всі гравці ринку. Деякі інвестори вже говорять про те, 
що подаватимуть на Україну до міжнародних арбіт-
ражів. «Сумарно бюджету України це зниження «зе-
лених» тарифів упродовж наступних дев’яти років 
коштуватиме 3 мільярди доларів у вигляді недоотри-
маного податку на прибуток і ще мільярдів 4-5 пізні-
ше — за рішеннями арбітражів. І все це з наших по-
датків», — пише  співзасновник «Української асоціа-
ції відновлюваної енергетики» Ігор Тинний. Також 
поправки нардепів вносять у законодавство термін 
«зеленої металургії», що звільнить деякі підприємс-
тва українських олігархів від сплати тарифу Укре-
нерго за передачу «зеленої» електроенергії. «Начеб-
то, певні види виробництва стали настільки вже еко-
логічні, що мусять купувати електричну енергію без 
цільової надбавки на відновлювану енергетику. Що 
наступне? «Зелений кокс?» «Зелені шлаки?» Ми му-
симо повірити, що металургія екологічніша за, ска-
жімо, рослинництво чи туризм? — обурюється Тин-
ний і додає: — Зараз, коли відбувається небачений 
раніше грабунок ринку традиційної енергетики, нар-
депи намагаються виставити в ньому винними ма-
ленький сектор відновлюваної енергетики».
 Варто додати, що нардепка від фракції «За май-
бутнє» Анна Скороход вже зареєструвала у ВР поста-
нову про скасування прийняття закону, що дозволяє 
знизити «зелений» тариф, повідомляється на сайті 
парламенту. А це означає, що президент не може його 
поки що підписати. 
 Також у вівторок нардепи ухвалили поправку про 
належне фінансування з держбюджету відновлення 
інституту фахівців із соціальної роботи (законопро-
єкт №3807) — ця ініціатива є важливою в продовжен-
ні реформування системи інтернатних закладів, про 
що «УМ» детально писала. У переліку ухвалених є 
також законопроєкт №2258, який захищає торгові 
марки, та № 2207-1д «Про управління відходами» 
(прийнято в першому читанні). Останній документ 
передбачає створення сучасної інфраструктури уп-
равління відходами. Він, зокрема, вимагає від вироб-
ників нести відповідальність за повний цикл життя 
створеної ними упаковки, батарейок, акумуляторів, 
електричного та електронного обладнання тощо. 
  Наступна сесія парламенту розпочнеться 1 вере-
сня. Проте депутати мають бути готовими зібратися 
в сесійній залі, як зазначив спікер Дмитро Разумков, 
«у будь-який час доби і тижня». Тобто до кінця літа 
такі позачергові засідання можуть відбуватися ще не 
раз, якщо в тому буде потреба. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Рішення тристорон-
ньої контактної групи в 
Мінську щодо встанов-
лення перемир’я завело 
ситуацію в iще глухiший 
кут. Нагадаємо, 21 лип-
ня результатом засідання 
ТКГ стало встановлення 
перемир’я від 27  липня. 
Умови перемир’я: заборо-
на на використання будь-
якої зброї (снайперської в 
тому числі), диверсійно-
розвідувальні операції (в 
тому числі з використан-
ням БПЛА). 
 Окрім того, введен-
ня дисциплінарного пока-
рання за вогонь у відповідь 
без рішення вищого війсь-
кового керівництва після 
вичерпного використання 
координаційних механіз-
мів. При цьому реального 
механізму чи алгоритму 
оперативного прийняття 
рішень наразі немає. 
 Варто зазначити, що 
перемир’я — це, по суті, 
рішення на запит сторони 
противника, втрати якого 
(в живій силі, техніці і бо-
йовому дусі) значно більші. 
Втім інформаційно-психо-
логічні операції противни-
ка таки створили підґрун-
тя, достатнє для ухвалення 
таких політичних рішень.
 Тим часом на тлі озву-
ченого перемир’я, за мину-
лу добу збройні формуван-
ня Російської Федерації, 
їхні найманці та посіпаки 
15 разів порушили режим 
припинення вогню, засто-
сувавши при цьому міно-
мети 120-го калібру, оз-
броєння БМП, гранатоме-
ти різних систем, велико-
каліберні кулемети, БПЛА 
та стрілецьку зброю. 

 На луганському на-
прямку в районі відпові-
дальності оперативно-
тактичного угрупован-
ня «Північ», неподалік 
Майорська противник вів 
вогонь iз мінометів каліб-
ру 120 мм i випустив у бік 
позицій наших оборон-
ців 25 мін. Поблизу Хуто-
ра Вільний агресор задіяв 
гранатомети різних сис-
тем, а біля Кримського — 
озброєння БМП та велико-
каліберні кулемети.
 На донецькому на-
прямку в районі відпові-
дальності оперативно-
тактичного угрупован-
ня «Схід» окупанти двічі 
відкривали вогонь з гра-
натометів різних сис-
тем та великокаліберних 
кулеметів у передмісті 
Мар’їнки. З цього ж оз-
броєння ворог обстрілю-
вав і українських захис-
ників неподалік населе-
них пунктів Лебединське, 
Водяне, Пищевик, Ста-
рогнатівка і Талаківка. 
По оборонцях Богданів-
ки російські окупанти за-
стосували безпілотний лі-
тальний апарат, з якого 
скинули гранатометний 
постріл ВОГ-25. Надвечір 
на цій ділянці фронту про-
тивник також вів вогонь з 
автоматичних станкових 

гранатометів, кулеметів i 
стрілецької зброї.
 За минулу добу внаслі-
док ворожих обстрілів чет-
веро українських військо-
вослужбовців отримали 
поранення. За вчора ук-

раїнські захисники зни-
щили одного та поранили 
трьох загарбників. За уточ-
неними даними, 21 липня 
втрати противника додат-
ково збiльшилися на ще 
двох загиблих. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Затяжний конфлікт між мером Харкова 
Геннадієм Кернесом i почесним президен-
том «Концерну АВЕК» (власником ринку «Ба-
рабашово») Олександром Фельдманом таки 
перейшов у відкрите протистояння. Як «УМ» 
уже писала, рік тому міський голова повідо-
мив про свій намір прокласти через відомий 
речовий ринок дорогу, надавши підприємцям, 
що автоматично втратять свої магазини, нові 
торгові місця. 
 Доцільність такого будівництва викликала 
багато запитань у фахівців, тому цю ідею про-
тивники проєкту пояснювали не інакше, як дав-
ньою боротьбою між двома впливовими кон-
курентами. Ситуація ще більше загострилася 
після того, як пан Фельдман оголосив про свій 
намір балотуватися на посаду міського голо-
ви від партії ОПЗЖ. У відповідь мерія швид-
ко провела тендер на будівництво дороги, яку 
виграла турецька компанія «Блек Сі Консор-
ціум», отримавши за підсумками конкурсу під-
ряд на 96,2 мільйона гривень. Кілька днів тому 
будівельники вже вивели свою техніку для ро-
боти, але на заваді їм стали активісти, що вва-
жають дії мерії незаконними. Вони встанови-
ли два намети, вимагаючи проведення еколо-
гічної експертизи і громадських слухань. Втім 
акція протрималася недовго, оскільки на «вар-
тових» напали молодики спортивної статури. 

Хлопці, схожі на півзабутих «тітушок», знесли 
простенькі конструкції, побили одну з активіс-
ток i розтрощили її телефон. 
 Днем пізніше опоненти ледве не дове-
ли ситуацію до міжнародного сандалу, ос-
кільки невідомі зловмисники підпалили тех-
ніку турецької компанії. «Фельдман і К° — 
без принципні ділки, які чужими руками, що 
кинули пляшку з сумішшю, фактично оголо-
сили війну місту та інтересам харків’ян», — 
прокоментував ситуацію без слідства та суду 
Геннадій Кернес. Але одразу ж отримав від-
повідь своїх опонентів. «Колектив ТЦ «Ба-
рабашово» вимагає публічних вибачень від 
Геннадія Кернеса за висловлювання щодо 
можливих організаторів та учасників спро-
би підпалу, — повідомили у пресцентрі рин-
ку. — Ми працювали і будемо працювати ви-
нятково у правовому полі. Міській владі пора 
визнати абсурдність даного проєкту, припини-
ти бездумно витрачати кошти харків’ян і від-

мовитися від продавлювання своїх рішень за 
будь-яку ціну».
 Ситуація ускладнюється і тим, що пану 
Кернесу в боротьбі зі своїм опонентом вдало-
ся заручитися опосередкованою підтримкою 
відомого харківського бізнесмена Олександра 
Ярославського. Останній є стратегічним партне-
ром турецької компанії Makyol, що входить до 
складу «Блек Сі Консорціум». Більше того, гру-
па DCH Ярославського раніше повідомила про 
свій намір «зайти на ринок дорожньо-ремонтних 
робіт», залучивши до будівництва міжнародних 
партнерів. Тож не виключено, що тоді йшлося 
саме про компанію, яка наразі намагається по-
чати будівництво скандальної дороги.
 Опоненти вже зараз не добирають слова 
в оцінці одне одного. Кернес уже встиг при-
грозити Фельдману тим, що «видалить його, 
мов зуб». А той, у свою чергу, наголосив, що 
теперішнього мера харків’яни самі видалять, 
«як гангрену», на наступних виборах. ■

РЕЗОНАНС

Дорога війни
Нова автомагістраль стає зоною гострого 
конфлікту

■

НА ФРОНТІ

Табу на вогонь у відповідь
Алгоритму оперативного ухвалення рішень вищим 
військовим керівництвом у разі патових ситуацій 
наразі немає

■

Ярослав Журавель.❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

 У селі Андріївка на Дніпропетровщині 23 липня похоронили 
Ярослава Журавля, розвідника 137-ї ОБМП, який загинув під Зай-
цевим на Донеччині від обстрілу під час спроби евакуації тіла по-
леглого офіцера. Про це повідомив голова Вінницької облдержад-
міністрації Сергій Борзов.
 «Сержант Ярослав Журавель — український боєць, якого кілька 
днів не змогли евакуювати після поранення. Його тіло забрали. Він 
удома — у Дніпрі. Назвати ім’я загиблого мене просили сьогодні на 
пікеті під ОДА», — написав посадовець у «Фейсбуці».
 40-річний Ярослав Сергійович Журавель був командиром маши-
ни — командиром 3-го відділення розвідувального взводу 137-го 
окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України. 
На війні з весни 2015 року, повідомив капелан Дмитро Повортний.
Удома на Ярослава чекали дружина та двоє доньок.

■
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безробітних,
офіційно зареєстрованих, мають 

диплом вишу, констатувала Держслужба зайня-
тості.

50% учителів
не бажають навчати ді-

тей дистанційно в разі другої хвилі пан-
демії восени цього року — такі результати 
анонімного опитування «Всеосвіти».

віку
місце прожи-

вання дітей в Україні можна буде зареєструва-
ти онлайн, згідно з ухваленою днями постано-
вою уряду.

престижних вишах
ветерани російсько-ук-

раїнської війни зможуть безплатно нав-
чатись, повідомили на сторінці Мінвете-
ранів у «Фейсбуці».

рази
зменшить-

ся населення України до кінця нинішньо-
го століття, згідно з прогнозами дослід-
ників із Вашингтонського університету.

22% До 14-річного У 4 Більш ніж у 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Якої правди 
шукають 
московськi 
попи?
Війна за право на віру
Олександр ГУДИМА,
голова громадського об’єднання «Українське 
Православне Братство Святого Апостола Андрія 
Первозванного»

 З отриманням Православною церквою Ук-
раїни Томосу багато православних громад, які 
до цього часу перебували в лоні Російської пра-
вославної церкви, що представлена в Україні 
УПЦ, перейшли в новостворену ПЦУ. Одними 
з перших і чи не найчисельнiших таких громад 
стали громади у Вінниці та Вінницькій області, 
які почали переходити слідом за своїм архієреєм 
Симеоном. Проте не все так просто. Здавалося б, 
право рядових членів громади самим зібратися і 
вирішити свою подальшу долю передбачено за-
конами України, і жодних перешкод цьому не-
має і бути не може. Але прихильники РПЦ роз-
почали цілу низку судових процесів з оскаржен-
ня рішень зборів громад щодо переходу в ПЦУ та 
реєстраційних дій Вінницької облдержадмініст-
рації з реєстрації таких переходів.
 Та одними судами не обмежилися захисни-
ки «руского православія». Як відомо, вінницькі 
поліціянти порушили проти І. Салецького (де-
ржавного реєстратора, начальника Управління у 
справах національностей та релігій обладмiнiст-
рацiї) кримінальну справу за те, що той реєстру-
вав переходи. 
 Крім цього, інтереси громад, які перейшли 
до Православної церкви України, активно захи-
щала відома вінницька правозахисниця, громад-
ський діяч та адвокат Сніжана Чубенко. До про-
цесу захисту інтересів церкви з духовним цен-
тром у країні-агресорі Росії підключилися такі 
собі громадські «незацікавлені» діячі: голова ГО 
«Вільний вибір громади» Р. Лінда та голова ГО 
«Експертна рада суспільних досліджень i проєк-
тів у сфері національного здоров’я та соціального 
захисту населення» І. Березюк. Слід зазначити, 
що до часу виникнення так званих «церковних 
війн» про таких громадських діячів, як Р. Лін-
да та І. Березюк, ніхто і ніколи не чув. Тому на-
прошується припущення, що вони з’явилися під 
брендом громадських діячів для захисту «руско-
го православія».
 Зовсім «не змовляючись», вони одночасно 
звернулися в поліцію і в КДКА (кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури) у Вінниць-
кій області зi скаргами на С. Чубенко. І обоє, «не 
змовляючись», просили притягнути до кримі-
нальної відповідальності та позбавити права на 
адвокатську діяльність адвоката С. Чубенко за 
те, що та захищає Православну церкву України. 
Отримавши облизня як у поліції, так і у Вінни-
цькій адвокатурі (скаржникам було відмовлено 
у задоволенні їхніх заяв), ці «українські» діячі 
не зупинилися.
 Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури у Вінницькій області можна ос-
каржити у вищій комісії, що Р. Лінда і зробив. І 
цiєї суботи, 25 липня, на Бориспільському шосе, 
18 у Києві Вища кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія адвокатури розглядатиме скаргу «ук-
раїнського патріота» Р. Лінди на рішення Вінни-
цької КДКА. Зауважимо, що такий собі Р. Лінда 
неодноразово виступав у ЗМІ з очевидними про-
російськими настроями.
 Цікаво, яку ж позицію займе Вища адвокат-
ська комісія. Чиї інтереси буде захищати Ук-
раїнська адвокатура і чи підтримає адвоката Сні-
жану Чубенко, а разом із нею право громадян Ук-
раїни на вільний вибір конфесії, на свободу дум-
ки та слова. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Нині 856 нових випадків захво-
рювання на коронавірус. Такі дані 
за минулу добу Центру громадсь-
кого здоров’я України. Найбіль-
ше випадків виявлено в Києві, у 
Львівській, Івано-Франківській та 
Рівненській областях. У відомстві 
заявили, що добова кількість хво-
рих знову перевищила кількість 
тих, хто одужав, 17 осіб померли. 
 Напередодні урядовці заяви-
ли, що продовжують адаптивний 
карантин в Україні до вересня. За 
словами міністра охорони здоров’я 
Максима Степанова, рівень захво-
рюваності визначатиме автома-
тизоване програмне забезпечен-
ня, яке працює у більшості країн 
світу. Якщо індикатор змінюєть-
ся п’ять днів поспіль, то колір рів-
ня може змінитися. 
 Максим Степанов повідомив, 
що у «зеленій зоні» вже з 1 серпня 
можна відкривати дитячі оздоров-
чі заклади, які до цього впродовж 
літа були зачинені. Відповідаль-
ність за посилення або ж послаб-
лення карантину залишатиметься 
на місцевій владі.
 МОЗ розділить усі регіони за за-
хворюваністю на «зелену», «жов-
ту», «помаранчеву» і «червону» 
зони. Залежно від епідситуації, у 
регіоні діятиме або легкий каран-
тин, або жорсткий. 
 Також уряд обіцяє покращити 
принципи адаптивного карантину, 
аби зменшити навантаження на лі-
карні. У «зеленій» області діяти-
муть такі обмеження: масковий 
режим у приміщеннях, масові за-
ходи не більше однієї людини на 5 

квадратних метрів, кінотеатри та 
театри заповнені на 50% і менше. 
Перевозити пасажирів у громадсь-
кому транспорті можна тільки на 
сидячих місцях. Якщо 5 днів пос-
піль змінюються індикатори, ре-
гіон переходить у «жовту» — бу-
ферну — зону або «помаранчеву» 
чи «червону».
 Як повідомили на засіданні Ка-
бінету Міністрів, 1 вересня школи 
не відкриються у тих регіонах, які 
потраплять до «червоної зони», 
відповідно до нової постанови Ка-
бміну про адаптивний карантин. 
Тобто там, де найвищий рівень ди-
наміки захворюваності на коро-
навірус, пояснили у Міністерстві 
освіти. 
 «У разі, якщо ваша територія 
потрапить у «зелений», «жовтий» 
або «помаранчевий» рівень — ви 
можете бути впевнені, що діти 1 
вересня сядуть за шкільні парти. 
Тільки на «червоному» рівні є за-
борона відвідування закладів осві-
ти», — пояснила заступниця мініс-
тра освіти Любомира Мандзій.
 Чиновниця додала, що рівень 
епідемічної ситуації комісії з над-
звичайних ситуацій встановлюва-

тимуть на певний проміжок часу. 
«Якщо у вашій області є випадки 
захворювання, і ви розумієте, що 
захворюваність велика, це озна-
чає, що окремі території в облас-
ті будуть стосуватися іншого рів-
ня (епідеміологічної ситуації. — 
Ред.)», — додала заступниця мініс-
тра освіти.
 Загалом за час пандемії в Ук-
раїні коронавірусом заразили-
ся понад 61 тисяча осіб. Жерт-
вами ускладнень COVID-19 ста-
ли 1 тис. 534 жителі країни, а 33 
тис. 172 особи одужали. У світі 
зафіксували новий добовий ан-
тирекорд захворюванності на 
COVID-19. Інфікувалися майже 
280 тисяч людей. Загальна кіль-
кість зафіксованих випадків ко-
ронавірусу у світі становить по-
над 15 мільйонів осіб. Одужа-
ли майже дев’ять із половиною 
мільйонів. Померли — 630 ти-
сяч. До трійки антилідерів вхо-
дять США, Бразилія та Індія.
 Водночас у світі активно пра-
цюють над розробкою вакцини від 
коронавірусу. Зокрема, нині її тес-
тують у США, Великій Британії, 
Ізраїлі, Австралії та Китаї. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Вода у Кременчуцько-
му водосховищі забруд-
нена вище допустимих 
норм фенолом, хромом, 
цинком, міддю, манга-
ном. Про це повідомляє 
Віталій Постригань, на-
чальник Черкаського об-
ласного гідрометцентру. 
«Лабораторією гідроме-
теослужби було відібра-
но 36 проб води на аква-
торії Кременчуцького во-
досховища в районі Чер-
кас на трьох створах — 2 

кілометри вище міста, у 
межах міста та 6 кіломет-
рів нижче міста. У кож-
ній пробі визначалось 
більше 30 показників, 
що характеризують стан 
природної води стосовно 
норм рибогосподарсько-
го призначення», — роз-
повідає пан Віталій. 
 За його словами, як 
показують результати 
спостережень, поверхне-
ва вода у районі Черкас 
та у створі нижче міста 
забруднена вище допус-
тимих норм хромом шес-

тивалентним до 6,0 ГДК, 
фенолом — до 5 ГДК, мід-
дю — до 6 ГДК, цинком 
— до 4 ГДК, манганом — 
до 3 ГДК. 
 «У створі нижче міста 
більшість хімічних спо-
лук — на рівні 1,1 — 1,2 
від значень, що були за-
фіксовані у створі в ме-
жах міста. У порівнян-
ні з фоновим створом 
збільшились концент-
рації хрому, міді, цин-
ку, фенолу в межах 1,3 
— 2,0 рази», — конста-
тує Віталій Постригань. 
Він каже, що високі тем-
ператури у поєднанні 
з наявністю у воді фос-
форних сполук призве-
ли до інтенсивного роз-
множення водоростей. 
Вони гниють у прибере-
говій смузі, а в очеретах 
відчувається неприєм-
ний запах.
 За сумою головних 

іонів, зазначає начальник 
Черкаського гідромет-
центру, вода у Кременчу-
цькому водосховищі має 
середню мінералізацію, 
за сольовим складом від-
повідає гідрокарбонатно-
му класу кальцієвої гру-
пи.
 «Узагалі вода у при-
родному середовищі ні-
коли і ніде не відпові-
дає своїй хімічній фор-
мулі Н2О. Проте стан 
річкової води залежить 
від складу ґрунтів водо-
збірної території, хіміч-
ного складу атмосфер-
них опадів, а найбільше 
— від скидів, що потрап-
ляють у річку від про-
мисловості, сільського 
господарства та зі зливо-
вими неочищеними ка-
налізаційними стоками, 
а їх на території Черкас 
аж 14», — підсумовує 
Віталій Постригань. ■

Фото з сайта radiotrek.rv.ua.❙

COVID-19

Кольорові перспективи
Карантин продовжили 
до кінця літа, із 
застереженням, що не 
всі школи відкриються з 
першого дня осені

■

ЕКОЛОГІЯ

Море хімікатів
Кременчуцьке водосховище 
забруднене шкідливими сполуками

■
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Провладна фракція проти 
влади? 
 Напередодні розгляду у Вер-
ховній Раді провокаційного 
мовного законопроєкту нарде-
па «Слуги народу» Максима Бу-
жанського стався безпрецедент-
ний випад — частина депутатів 
правлячої партії збирала підпи-
си під письмовим закликом до 
відмови голосувати за цей ан-
тидержавний закон. Гвалт! У 
середовищі монофракції окрес-
лилася патріотична платформа! 
Оскільки зрозуміло, що зако-
нопроєкт Бужанського підтри-
мують в офісі президента Воло-
димира Зеленського й у кабі-
неті спікера Дмитра Разумко-
ва, виступ частини слуг можна 
вважати бунтом проти влади. 
 Журналіст і політичний ек-
сперт Віталій Портников щодо 
цього зазначив: «Без сприяння 
оточення глави держави і голо-
ви Верховної Ради законопро-
єкт, автори якого у черговий 
раз намагаються зіграти на не-
існуючих «мовних протиріч-
чях» у нашій країні, ніколи не 
потрапив би до сесійної зали.
 ...Уже не раз доводило-
ся відзначати, що й оточен-
ня Зеленського, і сама фрак-
ція «слуг» — це зріз усього ук-
раїнського суспільства. Зріз, 
позбавлений загальних ціннос-
тей і цілей, об’єднаний вірою в 
те, що можна добитися дива за 
допомогою телевізійного комі-
ка на рівні виборців і — коли 
йдеться про депутатів і чинов-
ників — використати популяр-
ність Зеленського як можли-
вості для власного збагачення 
і «соціального ліфта». У цьому 
сенсі для себе самого, для депу-
татів-«слуг», для чиновників 
з офісу Зеленський дійсно тво-
рить диво. Просте українське 
чудо перерозподілу фінансових 
потоків і доступу до тіл олігар-
хів, справжніх правителів де-
градуючої країни.
 Але  це не скасовує того фак-
ту, що серед депутатів-«слуг» 
є дуже різні люди. Є патріоти 
своєї країни, яким по дорозі з 
«Європейською солідарністю» 
або «Голосом». Є патріоти іншої 
країни, яким по дорозі з ОПЗЖ. 
Ну і є ті, кому все одно, кому по 
дорозі винятково із Зеленсь-
ким.
 Так ось, перші дві групи 
не можуть не замислюватися 
про своє майбутнє. Про те, що 
буде, коли Зеленський остаточ-
но втратить популярність, пе-
рестане бути «соціальним ліф-

том», не забезпечить їм умов 
для подальшого кар’єрного 
зростання. У цій ситуації за-
лишаться лише дві можливості 
збереження в політиці — пат-
ріотична й антиукраїнська.
 Тому вже зараз одні нама-
гаються протягти антидержав-
ні закони і посилити напругу  
в суспільстві, а інші — чинити 
опір і запобігати провокаціям 
своїх колег. І цей розкол у сере-
довищі «слуг народу» буде тіль-
ки посилюватися й поглиблю-
ватися відповідно до неминучо-
го падіння популярності й кра-
ху популістської влади.

Чи є шанси?
 Отже, нагадаємо, що рік 
тому «Слуга народу» відсвятку-
вала тріумфальну перемогу на 
дочасних виборах, отримавши 
незнану раніше українським 
парламентом фракцію з 254 на-
родних депутатів. Тоді декотрі 
експерти з жахом зазначали, 
що цей «десант стане слухня-
ним інструментом» для реалі-
зації всіх ідей Банкової. А ідеї 
подекуди вбачались далекі від 
державницьких.
 І спочатку вся країна спо-
стерігала за роботою злагодже-
ного механізму монобільшості, 
який не давав шансів навіть на 
розгляд альтернативних пози-
цій і пропозицій. Підтримува-
лось абсолютно все, що виходи-
ло із надр команди Володимира 
Зеленського. 
 Але справжня суть зібраної 
нашвидкуруч команди почала 
проявлятися з часом різновек-
торністю поглядів. А тому після 
«випробувального терміну» та 
спаду ейфорії почали розвіюва-
тись й ілюзії та розвалюватись 
монофракція. До того ж, внут-
рішні конфлікти стали настіль-
ки непримиренними, що легко 
перейшли на гучні обговорення 
загалу. 
 Відомо, що нині для прий-
няття принципових для вла-
ди рішень керівникам фракції 
«слуг» доводиться домовляти-
ся з іншими фракціями та гру-
пами. 

Чиї ж ви, «слуги», будете?
 Отже, наразі вбачається 
поділ провладної фракції на чо-
тири неформальні групи. 
 Перша — це ті депута-
ти, котрих прийнято вважати 
близькими до олігарха Ігоря Ко-
ломойського. Найчіткіше вона 
проявилася під час голосуван-
ня за банківський закон. Тоді, 

нагадаємо, ситуацію врятували 
народні депутати від «Європей-
ської солідарності», «Голосу», 
«Довіри» та позафракційні. 
 Свою групу депутатського 
впливу має очільник МВС Ава-
ков. І це також заставляє не 
менш сильних світу цього до-
мовлятися з впливовим Арсе-
ном Борисовичем та йти у важ-
ливих для нього питаннях на 
поступки. 
 Третя група впливу у Вер-
ховній Раді найбільше на слуху. 
Це так звані «соросята». Наз-
ва й склад цієї групи всередині 
«Слуги народу» цілком умовні, 
тому що до неї іноді відносять і 
вихідців із грантових організа-
цій, і кількох депутатів, близь-
ких до Віктора Пінчука, і деся-
ток народних обранців, котрих 
у партію привів ексглава офі-
су президента Андрій Богдан. 
І цю групу недаремно назива-
ють найконструктивнішою, 
але найменш організованою. 
Принаймні, якщо це публічно 
не видніється у процесі обгово-
рення за голосування з того чи 
іншого питання, то шило вила-
зить із медійного мішка. Зок-
рема, ті інформаційні ресурси, 
які співвідносять із «соросята-
ми», показують, що, здебільшо-
го, вони трудяться не за ідею та 
політичну чистоту, а на ниві за-
мовних матеріалів проти бізне-
сових чи ділових конкурентів 
рук, котрі годують цей підвид 
фракції «слуг народу». 
 І четверту групу впливу 
співвідносять із земляком екс-
прем’єра Арсенія Яценюка, 
чернівецьким бізнесменом Іл-
лею Павлюком. Тісні контак-
ти між Зеленським та Павлю-
ком зав’язались під час остан-
ніх виборів президента. Півро-
ку тому налічували близько 70 
депутатів, котрих пов’язували 
із цією групою. 
 Коли просочилась інфор-
мація, що, ймовірно, ця група 
має певні домовленості зі ще од-

ним олігархом Рінатом Ахмето-
вим, декому на Банковій це по-
чало додавати неспокою. І, мо-
вляв, саме з цього приводу пре-
зидент Володимир Зеленський 
особисто розбирався у цій ситу-
ації, і саме після цих розборок 
заступник глави фракції Дмит-
ро Соломчук, котрого вважають 
близьким до Іллі Павлюка, по-
кинув свою депутатську посаду. 
Тепер у цій групі нараховується 
усього 15 осіб. 

Самострілу не буде 
 Проте самі депутати від 
«слуг» вважають, що підготов-
ка до місцевих виборів більше 
згуртувала їх і, мовляв, чима-
ло запитань знову стали лег-
ше проходити через зал. Але чи 
дійсно підготовка до виборів, чи 
усвідомлення незримої присут-
ності дамоклового меча над го-
ловами у вигляді розпуску пар-
ламенту згуртували депутатів 
— питання спірне. 
 Однак, здебільшого, керів-
ництво країни скептично оці-
нює ймовірність дочасних пар-
ламентських вборів. Зокрема, 
на одній із нещодавніх зустрі-
чей на Банковій депутати спи-
тали про це президента. Воло-
димир Зеленський сказав, що 
це не розумно і що «це те саме, 
що й самим собі вистрілити в 
ногу». 
 А радник глави ОП Михай-
ло Подоляк хоч і каже, що не 
бачить причин для дочасних 
парламентських виборів, усе ж 
вказує, що в партії влади ново-
утворені групи іноді тяжіють до 
шантажного типу діалогу. 
 Вочевидь, аби нагадати на-
родним депутатам, завдяки 
кому вони пролізли на цілих 
чотири роки на «хлібні» міс-
ця, глава держави вирішив ре-
гулярно зустрічатись зі своєю 
фракцією під благочинним при-
водом — допомогти розібратись 
із хитросплетіннями виборів до 
місцевих рад. 

Темники — це та сама 
аналітика!
 Не є винятком, що своєрід-
ним зшивом провладної фракції 
можна вважати й «темники», 
котрі нещодавно роздали депу-
татам для злагодженого тракту-
вання звіту щодо річної діяль-
ності напередодні виборів. 
 Представники партії влади 
намагаються переконати сус-
пільство, що це аналітика. Ска-
жімо, заступник голови фрак-
ції «Слуги народу» Євгенія 
Кравчук зазначила, що це під-
сумкові меседжі: «Подібні тези 
потрібні через приналежність 
членів фракції до різних комі-
тетів». 
 Але чомусь хочеться відко-
ригувати пояснення пані Крав-
чук на: «...через приналеж-
ність до різних внутрішньо-
фракційних груп». 
 Глава АП Леоніда Кучми 
Віктор Медведчук, гуру темни-
ків, напевне, нервово в куточку 
висмалив не одну цигарку: «А 
що, так можна було?». 
 Ходять чутки, що чи то аме-
риканські, чи то інші заморські 
тренери веліли Зеленсько-
му зобов’язати своїх спікерів, 
котрі вважаються інтелекту-
альними планками, з’являтись 
на публіці лише в каракулевій 
шапці. Для чого? А на мізки 
схожа. 
 Отже, дочасні вибори, 
ймовірно, потрібні «Батьків-
щині», «Європейській солідар-
ності» та ОПЗЖ , але коаліцію з 
чималою кількістю ОПЗЖ пре-
зиденту Володимиру Зеленсь-
кому не зшити. Чого доброго, 
ймовірні суперечки й протиріч-
чя навіть ОПЗЖ можуть на Май-
дан погнати. А ОПЗЖ на Май-
дані само по собі засмалює.
 З іншого боку, в разі виборів, 
зрозуміло, демократичній опо-
зиції потрібно об’єднуватись. 
Адже Україні конче необхідно 
виходити із нав’язаного їй полі-
тичного борделю. ■

КОЛІЗІЇ

Пошук виходу 
із політборделю,
або Чи на часі дочасні парламентські вибори

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Ситуація загострюється. «Слуги» «кладуть» на президента. Керів-
ництву фракції «Слуга народу» все складніше збирати голоси 
для провладних ініціатив. Слова президента вже не мають такого 
вмотивованого впливу на частину монофракціі, як раніше. А після 
провального голосування за програму Кабміну в політичних колах 
активізувались розмови про ймовірне наближення розпуску пар-
ламенту.
От чи станеться це? І яким буде обґрунтування? А можливо, об-
межаться у правлячій фракції перетягуванням ковдри? І чергове 
питання: чи будуть у цьому процесі дотримані буква й дух Консти-
туції? Ймовірно, деякі відповіді ми побачимо дещо пізніше. Хоча, 
який там дух під ковдрою, особливо коли в країні в геометричній 
прогресії росте у всіх сферах діяльності повна «п’ята точка»? 
Вона сьогодні помітніша, ніж зазвичай, і в особі Андрія Єрмака 
крутить своїм господарем.
Абсолютна банальність — краще жахливий кінець, аніж жах без 
кінця — саме монобільшістю мала б сприйматись неоптимістично. 
Бо чимало з тих «слуг», котрі сьогодні вершать долю України в 
парламентській залі, після дочасних виборів можуть туди вже не 
потрапити. 
І не факт, що особливо запопадливі з оточення не малюють Зе-
ленському, як можна класно й модерново переоб’єднати країну 
після нових виборів «оновленою широкою коаліцією» і вже без 
усіляких «опзжних» кайданів та з послабленою євросолідарною 
«петлею». Але малювати можна що завгодно, а от якщо опозиційні 
демократичні сили не візьмуть безумовну більшість, то для держа-
ви гіпотетична картина, хоч і маслом, може бути ще жахливішою, 
порівняно з сьогоднішнім безконтрольним всепокриттям України 
криворізькою демократією й подальшим розворотом курсу в бік 
східного сусіда. 

Монофракція протилежних політичних полюсів.❙
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Дослідника Сандармоху 
засудили до 3,5 року колонії 
 Міський суд Петрозаводська у 
російській Карелії оголосив вирок до-
сліднику сталінських репресій, главі 
карельського відділення правозахис-
ного центру «Меморіал», історику 
Юрію Дмитрієву. Його засуджено до 3 
років і 6 місяців колонії нібито за сек-
суальні домагання. Пан Дмитрієв широ-
ко відомий у колі дослідників, оскіль-
ки відкрив місце масових розстрілів в 
урочищі Сандармох в часи сталінсь-
ких репресій. Колеги історика та пра-
возахисники наполягають, що це пе-
реслідування політичне, і пов’язують 
його з професійною діяльністю 64-
річного Дмитрієва: він займався 
дослідженням масових репресій часів 
СРСР.

США оголосили винагороду 
за українських хакерів
 Державний департамент США 
пропонує 2 мільйони доларів вина-
городи за інформацію, яка допоможе 
заарештувати двох громадян Украї-
ни, яких розшукують за кіберзлочин-
ність. «Сьогодні Державний депар-
тамент США оголошує винагороду в 
розмірі до одного мільйона доларів 
(за кожного розшукуваного) за ін-
формацію, що допоможе заарешту-
вати та/або засудити громадян Украї-
ни Артема В’ячеславовича Радченка 
та Олександра Віталійовича Єремен-
ка за їхню участь у транснаціональ-
ній організованій злочинності, зок-
рема у кіберзлочинах», — йдеться в 
заяві для преси держсекретаря США 
Майка Помпео, оприлюдненій на 
сторінці посольства США в Україні 
в соцмережі «Фейсбук». У заяві за-
значено, що в січні 2020 року в ре-
зультаті розслідування, проведеного 
Секретною службою США, було вису-
нуто обвинувачення проти Радченка 
та Єременка за шістнадцятьма стат-
тями, зокрема в змові для вчинен-
ня шахрайства з цінними паперами, 
електронному шахрайстві і кібершах-
райстві. Обвинувачення стверджує, 
що Радченко та Єременко зламали 
електронну систему збирання, аналі-
зу та пошуку даних (EDGAR) Комісії 
з цінних паперів і бірж США і викра-
ли тисячі конфіденційних файлів, які 
потім незаконно продали, щоб отри-
мати прибуток.

У РФ ухвалили закон про 
патріотичне виховання
 Держдума Росії у середу, 22 лип-
ня, ухвалила у третьому остаточному 
читанні запропоновані президентом 
Володимиром Путіним зміни до зако-
ну про освіту, повідомляє російська 
служба «Радіо «Свобода». Вони сто-
суються виховної роботи в школах. 
Передбачається, що виховні програ-
ми будуть включені в освітні шкіль-
ні програми. Буде складатися кален-
дарний план виховної роботи, який 
реалізовуватиметься протягом року. 
Виховання у законопроєкті охаракте-
ризовано як «діяльність, спрямована 
на розвиток особистості, створення 
умов для самовизначення і соціалі-
зації учнів на основі соціокультур-
них, духовно-моральних цінностей 
і прийнятих у російському суспіль-
стві правил і норм поведінки», а та-
кож як «формування в учнів почуття 
патріотизму, громадянськості, поваги 
до пам’яті захисників Вітчизни та под-
вигів Героїв Вітчизни, закону і право-
порядку, людини праці і старшого по-
коління, взаємної поваги, бережливо-
го ставлення до культурної спадщини 
і традицій багатонаціонального наро-
ду Російської Федерації, природи та 
навколишнього середовища». Ще й 
до схвалення цього законопроєкту в 
Росії відбувалася тотальна мілітари-
зація дітей: від створення «танкових 
бригад» на іграшкових танках у дит-
садках до військової муштри в шко-
лах. Проте різні заходи щодо «пат-
ріотичного виховання» досі не були 
обов’язкові законодавчо. 

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 У Білорусі триває 
президентська виборча 
кампанія, яка супрово-
джується жорстким тис-
ком на опозицію і нама-
ганнями повністю при-
душити будь-які спроби 
спротиву напередодні 
виборів, які відбудуть-
ся 9 серпня. Як зазна-
чають німецькі експер-
ти, цього разу Лука-
шенко переплюнув са-
мого себе: якщо раніше 
арешти й тиск на опози-
цію починалися одразу 
після виборів, то нині 
конкурентне поле було 
«зачищене» ще до стар-
ту кампанії.
 За даними білорусь-
кого правозахисного 
центру «Весна», 25 бі-
лоруських опозиціо-
нерів, які перебува-
ють за ґратами, між-
народною спільнотою 
визнані політв’язнями. 
Серед них — лідери бі-
лоруської опозиції Ми-
кола Статкевич та Пав-
ло Северинець, а та-
кож незареєстрований 
кандидат у президенти 
Віктор Бабарико з си-

ном Едуардом, блогери 
Сергій Тіхановський та 
Ігор Лосік. 
 Причому утриму-
ються вони в нелюдсь-
ких умовах. Як повідо-
мила Ольга Северинець, 
дружина письменни-
ка і громадського діяча 
Павла Северинця, її чо-
ловік навіть різав вени, 
щоб привернути до цьо-
го увагу. «Павла затри-
мали 7 червня на органі-
зованому законно пікеті 
кандидатів у президен-
ти. Йому дали 15 діб, 
але з того часу цей тер-
мін уже двічі подовжу-
вали за тим самим зви-
нуваченням. На одно-
му з чергових судів, які 
проводять по «Скай-
пу», відвернувши екран 
монітора, щоб рідні не 
могли побачити і під-
тримати засудженого, 
ми дізналися, що Пав-
ло порізав вени на од-
ній руці. Це не був суї-
цид, це була акція про-
тесту, бо їх тримають у 
жахливих умовах», — 
розповіла жінка під час 
прямого включення на 
брифінгу, організовано-
му Білоруським інфор-

маційним центром. 
 За словами Оль-
ги Северинець, її чо-
ловіка тиждень трима-
ли в карцері — невели-
кій камері 2 на 3 метри 
з дерев’яними нарами, 
які на день прикручу-
ються до стінки, та од-
ним залізним стільчи-
ком. У карцері було до-
сить холодно й сиро, 
спати доводиться, під-
клавши під голову плас-
тикову пляшку. Води 
немає — ні вмитися, 
ні змити за собою. Під 
приводом боротьби з 
коронавірусом заборо-
нені будь-які передачі. 
А в камеру можуть ви-
лити відро сильно хло-
рованої води. Також до 
«політичних» спеціаль-
но підселяють у каме-
ру затриманих бомжів 
з усіма їхніми хвороба-
ми. 
 «Для нас уже ста-
ло звичним, що після 
кожної відсидки Пав-
ло приходить додому 
з вошами. Це — звич-
на справа. Ми подава-
ли сотні скарг в усі ін-
станції, підписували 
петиції, «Міжнарод-

на амністія» оголосила 
акцію на його підтрим-
ку — а мій чоловік як 
спав на голих дошках, 
так і продовжує спати. 
Це справжні репресії, 
про які ми думали, що 
будемо лише читати в 
книгах. Далі — тільки 
37-й рік», — каже пані 
Ольга.

 До речі, у середу їй 
повідомили, що, піс-
ля півторамісячно-
го утримання в ізо-
ляторі на Окрестіно, 
Павла Северинця від-
пускають додому. Але 
ні в означені 16.15, ні 
пізніше свого чолові-
ка вона так і не поба-
чила. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Зазвичай саміти ЄС — зуст-
річі глав усіх країн-членів Євро-
союзу в Брюсселі — відбувають-
ся за заздалегідь визначеною та 
обкатаною бюрократичною про-
цедурою. Всі деталі передбаче-
них для схвалення главами де-
ржав домовленостей наперед 
узгоджують відповідні мініст-
ри країн-членів спільно з євро-
комісарами (міністрами) ЄС. 
Тож глави держав прибувають 
на саміт увечері п’ятниці, щоб 
«повечеряти», а принагідно уз-
годити якісь можливі розбіж-
ності. На ранок суботи відповід-
ні документи вже готові, тому 
прем’єри чи президенти в уро-
чистій атмосфері скріплюють їх 
підписами, мають ситний обід, 
а по тому вирушають по домів-
ках. 
 Така бюрократична ідилія 
була порушена під час остан-
нього надзвичайного саміту 
ЄС, який розпочався в Брюс-
селі в п’ятницю, 17 липня, але 
в суботу не закінчився, а роз-
тягнувся на майже п’ять діб. 
Це був найдовший саміт в іс-
торії Євросоюзу. 
 А ламати списи було за що, 
бо йшлося, звичайно ж, про 
гроші та їх розподіл. Першо-
черговим завданням учасни-
ків переговорів було визна-
чити суму бюджету Союзу на 
2021—2027 роки. Повідом-
ляється, що він становитиме 
близько 1,1 трильйона євро. І 
бюджету не звичайного, а над-
звичайного, покликаного зно-

ву поставити на ноги економі-
ку ЄС після удару коронавірус-
ної кризи. 
 Учасникам саміту не відра-
зу вдалося прийти до угоди 
про суму неповернутих гран-
тів, які зможуть отримати з 
фонду відновлення найбільш 
постраждалі європейські еко-
номіки. 18 травня Франція і 
Німеччина виступили з ініціа-
тивою створення в ЄС загаль-
ного фонду для економічного 
відновлення після пандемії. 
Президент Емманюель Мак-
рон і канцлерка Ангела Мер-
кель запропонували Євроко-
місії запозичити на фінансо-
вих ринках 500 млрд євро для 
надання допомоги найбільш 
постраждалим країнам, ре-
гіонам і галузям. Засоби для 
фонду відновлення Євроко-
місія пропонувала запозичи-
ти на фінансових ринках від 
імені ЄС, який має найвищий 
кредитний рейтинг ААА, що 
забезпечує мінімальні відсо-
тки по боргах.
 Розподілити позику, зроб-
лену від імені ЄС, Париж і Бер-
лін запропонували головним 
чином у вигляді субсидій і 
грантів із загального бюджету 
Союзу, а не кредитів. Перего-
вори проходили важко і трива-
ли чотири дні замість двох.
 Лише на п’ятий день лідери 
країн Євросоюзу досягли ком-
промісної угоди щодо бюджету 
й програми відновлення еко-
номіки від наслідків пандемії 
на 2021—27 роки. Канцлерка 
Німеччини Ангела Меркель 

заявила, що відчуває полег-
шення після ухвалення угоди. 
«Це було непросто», — сказала 
вона на пресконференції, пере-
дає агенція dpa.
 Найзапекліші суперечки 
точилися під час обговорен-
ня фонду відновлення еконо-
міки Євросоюзу від наслід-
ків пандемії COVID-19. Загаль-
ний обсяг фонду залишиться 
незмінним — 750 мільярдів 
євро, як спочатку запропо-
нували в Єврокомісії. З них, 
згідно з компромісним рішен-
ням, 390 мільярдів євро скла-
датимуть гранти, які держа-
вам-одержувачам не потрібно 
буде повертати Брюсселю. Ре-
шта — 360 мільярдів євро — 
кредити. Боргові зобов’язання 
мають бути погашенi до 2058 
року.
 На початку переговорів Ні-
меччина та Франція пропону-
вали, щоб сума субсидій, що не 
підлягають поверненню, стано-
вила 500 мільярдів євро. Але за 
скорочення цієї суми виступи-
ли Австрія, Данія, Нідерланди, 
Фінляндія та Швеція. Спочат-
ку вони наполягали на наданні 
лише кредитів, а не субсидій, 
щоб схилити такі країни, як 
Італія, до більш сміливої полі-
тики реформ. 
 Президент Франції на-
звав домовленість «історич-
ним днем Європи» і наголо-
сив, що під час тривалих і 
важких дискусій народилося 
нове розуміння солідарності. 
Голова Європейської комісії 
Урсула фон дер Ляєн сказа-

ла, що об’єднана Європа має 
шанс вийти зі спричиненої 
пандемією коронавірусу кри-
зи сильнішою. 
  Європарламент має двоя-
кі відчуття щодо компромісу 
у справі фінансового пакету 
для Євроспільноти. Части-
на депутатів говорять про іс-
торичне порозуміння, інші 
— про те, що рівень витрат 
у бюджеті замалий, крити-
кують також неточні пунк-
ти щодо оцінки верховенства 
права. У четвер, 23 липня, на 
надзвичайній сесії євродепу-
тати розпочали обговорюва-
ти прийняті рішення. Згода 
Європейського парламенту 
необхідна для введення фі-
нансового пакета в життя. 
Депутати стверджують, що 
багаторічний бюджет — за-
малий і що Європарламент 
не може затвердити запро-
понованого рівня витрат, рі-
шуче не погоджується у не-
точностях механізму, який є 
умовою виплати коштів у за-
лежності від питань верхо-
венства права. Тобто, при-
йняте на саміті у вівторок, 
21 липня, компромісне рі-
шення — «ще не остаточне», 
вважають в Європарламенті. 
Багатоденна зустріч у вер-
хах Євросоюзу, присвячена 
його відновленню після пан-
демії, з самого початку була 
затьмарена глибокими роз-
біжностями, подолати які не 
вдалося. Вони будуть нависа-
ти над ЄС чорною хмарою і в 
майбутньому. ■

Ольга Северинець так і не дочекалася чоловіка під СІЗО.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 У Білорусі наростає протестна хвиля. Мітинги за участi опо-
зиційної кандидатки Світлани Тіхановської збирають багатоти-
сячні натовпи. Почастішали випадки, коли люди просто виходять 
на вулицю, стають уздовж дороги і починають аплодувати. За-
звичай такі акції грубо придушуються з боку міліції та ОМОНу. 
 Із початку виборчої кампанії правозахисники нарахува-
ли понад 1140 затриманих: членів «ланцюгів солідарності», 
членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, жур-
налістів, велосипедистів та перехожих на вулицях. 190 осіб че-
рез політичні переслідування отримали загалом 2607 діб аре-
шту за адміністративними статтями, 333 людини отримали 
штрафи на загальну суму понад 265275 білоруських рублів 
(понад 110.000$).

■

СУСІДИ 

Карцер для політв’язня
У Білорусі опонентів Олександра Лукашенка 
утримують за ґратами в нелюдських умовах

■

ГРОШІ

Бюджетну «шкуру» ЄС ділили п’ять діб 
Найдовший саміт в історії Євросоюзу закінчився порозумінням, але розбіжності лишилися

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.15 «Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.20 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.50 Х/ф «Шерлок-1: етюд у 

рожевих тонах»

00.45 «Дубінізми-2020»

01.05 Драма «Той, що вижив»

03.45 «Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 «Речдок»

08.45, 18.00, 19.00, 1.40 

«Стосується кожного»

10.35 Х/ф «Красунчик зі 

стажем»

12.30 Х/ф «Заміж на два дні»

14.30 Х/ф «Кохання з 

ризиком для життя»

16.15 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 2.30, 4.30 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Т/с «Дурна кров»

03.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30, 3.20 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20, 2.00 Т/с «Одеса-мама»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Х/ф «Дівчина в 

павутинні»

09.50 Х/ф «І прийшов павук»

12.00 Х/ф «Зроблено в 

Америці»

14.10 Х/ф «Ворог держави»

17.00 Аферисти в мережах

19.00 Ревізор

21.50 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць»

23.40 Х/ф «Міс Куля»

01.30 Х/ф «Досконалі»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Т/с «Відділ 44»

05.20 Громадянська оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.05, 13.20 Х/ф «Сфера»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Копи на 

підхваті»

16.55 Х/ф «Васабі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10, 21.25 Х/ф «Спеціаліст»

22.45 Х/ф «Схильність»

00.35 Х/ф «Дилер»

02.10 Т/с «Винищувачі»

5 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 «Повітряні воїни»
08.15, 15.30 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 «Бойовий відлік»

16.10, 0.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

18.10 Д/с «Крила війни»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Бременські 

музиканти»

06.50 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

07.10, 16.50, 20.50, 3.20 

«Випадковий свідок»

08.00 Х/ф «Загін особливого 

призначення»

09.25 Х/ф «Тихе слідство»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.50 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 2.20, 4.00 «Речовий 

доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Точка 

неповернення»

04.30 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Володарі прерій» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Земля Ефі» 

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.20 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.25 Х/ф «Король 

Дроздовик»

14.25 Зустріч епох. Вівальді-

Гайдн. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

16.05 Сильна доля

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. 

Найрозумніші. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Банкір-невдаха»

20.40 Історії вулканів. Нова 

Зеландія – вулканічні 

озера на Землі Маорі 

21.05 Світова медицина. 

Камбоджа – останній з 

Кру 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. Зевс 

та захоплення влади 

23.45 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Dj Boochyaman

00.20 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. Тіні 

забутих предків

00.50 Букоголіки. Літературна 

освіта 

01.20 Сильна доля. «Друга Ріка» 

02.10 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

03.05 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

09.00 «Зважені та щасливі-9»

12.55, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Вибір матері»

23.00 Т/с «Червоні браслети»

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»

07.45, 8.30 «Медексперт»

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»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-3»

10.00 «Помста природи»

10.30 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «В тилу ворога»

16.15 Х/ф «Викуп»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.15 Т/с «CSI: Місце злочину-

14»

00.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

01.45 Х/ф «Работоргівля»

03.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 19.35 Yellow

06.10 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

08.00 «Айнтрахт» — «Арсенал. 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Колос» — «Дніпро-

1». Плей-оф. Чемпіонат 

України

11.45 «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

13.30, 3.25 Журнал Ліги 

чемпіонів 

13.55 «Шахтар» — «Динамо» 

(З) Ліга чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 ФРН — СРСР. Фінал 

(1972 р.). Класичні матчі 

Євро. Прем’єра

17.50 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

19.45 «Рома» — «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 ФРН — СРСР. Фінал 

(1972 р.). Класичні матчі 

Євро

00.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.35 «Мілан» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Сельта» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

6.55, 21.30, 5.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

07.25 Bonjour Euro!

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30 Euro Rendez-Vous

10.55 Італія — Іспанія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро 2016 р.

12.45 Англія — Ісландія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро 2016 р.

14.40 «Великий футбол. Євро-

2016»

16.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

16.55 «Колос» — «Дніпро-

1». Плей-оф. Чемпіонат 

України

18.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.40 «Мілан» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

22.00 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

23.50 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

00.45 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

02.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

03.30 «Рома» — «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.40 Правда життя

09.15, 0.30 Речовий доказ

10.25, 12.25, 16.50 Погляд 

ізсередини

11.25, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.25 Прихована реальність

14.15, 19.50 Їжа богів

15.10, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55 Найекстремальніші

18.50 Код доступу

20.45 Земля 2050 р.

21.45 Як працюють міста

22.40 Мисливець і здобич

03.00 Доктор Хайм

03.50 Секти. Контроль 

свідомості

04.40 Єврорабині

05.35 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 Х/ф «П’ятеро друзів»

10.15 Х/ф «П’ятеро друзів-2»

12.00 Х/ф «Пастка для 

привида»

13.50 Х/ф «Знайди мене, 

якщо зможеш»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

00.00 Х/ф «Голі перці»

01.40 Т/с «Доктор Хто»

03.10 «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, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 22.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон-2»

23.00 Т/с «Матусі-2»

00.00 ЛавЛавСar

02.05 Теорія зради

02.50 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 4.00 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 2.00, 4.30 

Суспільна студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25, 1.00 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

американською 

залізницею» — 

«Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30, 18.55, 22.40 «Дикі 

тварини»

19.30 «Боротьба за виживання»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

03.30 Регіональний дайджест

05.00 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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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, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 13.05, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.20 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.50 Х/ф «Шерлок-1: сліпий 

банкір»

00.45 Комедія «Повернення в 

різдвяну бухту»

02.20 Комедія «1+1»

05.30 «Українські сенсації»

ІНТЕР

05.15, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.50, 14.25, 15.20, 16.05 

«Речдок»

07.45 Д/п «Києво-Печерська 

лавра. Фотографія 

тисячоліття»

09.00 «День Хрещення Русі. 

Божественна літургія в 

Києво-Печерській лаврі»

11.00 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

11.55 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.30 Т/с «Прекрасна Рані»

17.00, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25, 4.20 «Подробиці»

23.50 Т/с «Дурна кров»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30, 3.20 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20, 2.00 Т/с «Одеса-мама»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

10.30 Х/ф «Аквамарин»

12.40, 19.00 Шахраї в мережах

21.10 Х/ф «Безсоромна 

мандрівка»

23.00 Х/ф «Столик №19»

00.50 Т/с «Підступні покоївки»

01.55 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.40, 13.20 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Міський 

мисливець»

16.35 Х/ф «Громобій»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Т/с «Таємні двері»

23.40 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.45 Х/ф «Вілсон»

03.10 Т/с «Винищувачі»

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 «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 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, 14.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

16.10, 0.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»
18.10 Д/с «Крила війни»
19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 
війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про рибалку й 

рибку»

06.55 М/ф «Ну, постривай!»

07.50, 16.50, 20.50, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

3.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Товариш генерал»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.05, 2.45, 3.55 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Необдуманий 
крок»

04.25 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд

07.50 М/ф «Країна бізонів. 

Покахонтас»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Найкращий» 

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Божественна літургія 

православної церкви 

України

15.00 Молебень православної 

церкви України біля 

пам’ятника святому 

рівноапостольному князю 

Володимиру з нагоди 

1032-ї річниці Хрещення 

Руси-України

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. 

Тварини Австраліїі. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. 

Любовні історії Зевса 

23.40 КлезмерФест. 

Найкраще-2019. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic

00.20 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

Володимир Свідзінський

00.55 Букоголіки. Нобелівська 

премія 

01.20 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

02.15 Сильна доля. ДахаБраха 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

09.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

10.00 «Зважені та щасливі-9»

12.00 «Таємниці ДНК»

14.00, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Вибір матері»

23.00 Т/с «Червоні браслети»

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»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Мічений»
09.00 Х/ф «Світ предків»
10.25, 17.20 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Гарячі голови»
15.35 Х/ф «Гарячі голови-2»
19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.15 Т/с «CSI: Місце злочину-

14»

00.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баварія» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

07.45, 11.35, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів 

08.15 «Наполі» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

12.00 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

13.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 «Верона» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

16.00 Нідерланди — СРСР 

(1988 р.). Класичні матчі 

Євро. Прем’єра

17.50, 3.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.20 «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

20.40 «Колос» — «Дніпро-

1». Плей-оф. Чемпіонат 

України

22.50 Нідерланди — СРСР 

(1988 р.). Класичні матчі 

Євро

00.40 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

01.35 «Металіст 1925 р.» 

— «Прикарпаття». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

03.55 «Дженоа» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.05 Топ-матч

07.25 «Bonjour Euro!»

08.45 Д/с «Класика Євро» 

09.15 «Euro Rendez-Vous»

10.45 Польща — Португалія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро 2016 

р.

13.30 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.35, 23.50 Yellow

14.45 «Колос» — «Дніпро-

1». Плей-оф. Чемпіонат 

України

16.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

17.00 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

18.45 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

19.40 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

21.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.00 «Бордо» — «Ліверпуль». 

Ліга Європи УЄФА

00.00 «Айнтрахт» — «Арсенал». 

Ліга Європи УЄФА

01.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

03.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

04.00 «Олімпік» — «Карпати». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 1.40 Правда життя

08.50, 0.30 Речовий доказ

10.00, 12.00, 16.25 Погляд 

ізсередини

11.00, 17.25 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.00 Прихована реальність

13.50, 19.55 Їжа богів

14.40, 23.40 Загадки Всесвіту

15.30 Найекстремальніші

18.25 Код доступу

20.45 Земля 2050 р.

21.45 Як працюють міста

22.40 Мисливець і здобич

02.35 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.50 Т/с «Хейвен»

10.30, 1.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

00.00 Т/с «Доктор Хто»

03.15 «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, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 22.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон-2»

23.00 Т/с «Матусі-2»

00.00 ЛавЛавСar

02.05 Теорія зради

02.50 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 8.55, 12.50, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини

07.05, 8.05, 11.30, 14.00, 18.20, 

0.30, 2.00 Суспільна 

студія. Марафон

09.00 Літургія православної 

церкви України з нагоди 

Хрещення Руси-України

13.00 Молебень православної 

церкви України з нагоди 

Хрещення Руси-України

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

американською 

залізницею» — 

«Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55, 22.15 «Дикі тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 #ВУКРАЇНІ

00.00 Перша шпальта

01.00 Телепродаж

03.30 Регіональний дайджест

04.00 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.55 Д/ф «Висота 307.5»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЛИПНЯ 2020
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 262 грн 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 342 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 95 грн 08 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 держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 серпня, і ви отриму-
ватимете газету із вересня. 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, 19.30, 4.45 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 13.00, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.20 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.50 Х/ф «Шерлок-1: велика 

гра»

00.45 Комедія «Кохання на 

Різдво»

02.20 Х/ф «Мюнхен»

05.40 «Українські сенсації»

ІНТЕР

05.35, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.25, 15.20, 16.05 

«Речдок»

08.45, 18.00, 19.00, 1.35 

«Стосується кожного»

09.45 «Корисна програма»

10.50 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

11.45 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.25 Т/с «Прекрасна Рані»

17.00, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

20.00, 2.25, 4.20 «Подробиці»

23.50 Т/с «Дурна кров»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «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, 2.30 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20, 2.00 Т/с «Одеса-мама»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.00, 22.50 Х/ф «Лігво 

монстра»

13.20 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Тривожний 

виклик»

01.00 Т/с «Підступні покоївки»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.30, 13.20 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Зона 

висадки»

16.35 Х/ф «Спеціаліст»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес»

22.30 Т/с «Таємні двері»

23.40 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.40 Х/ф «Засідка»

03.15 Т/с «Винищувачі»

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, 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 «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 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, 14.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

16.10, 0.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

18.10 Д/с «Крила війни»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.45 М/ф «Мауглі»

07.15 М/ф «Лисичка з 

качалкою»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздів»

10.55, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.05, 0.50, 3.00 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп

06.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Прямуючи до країни 

каньйонів»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Злий кіт»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика 

10.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Чарівна бекеша»
14.30 Зустріч епох. Вівальді-

Гайдн. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

16.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. «Хорея 

Козацька»

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Володарі 

неба. Документальний 

цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Банкір-невдаха»
20.45 Історії вулканів. Нова 

Зеландія – вулканічні 

озера на Землі Маорі 

21.10 Світова медицина. 

Камбоджа – останній з 

Кру 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади

23.15 Великі грецькі міфи. Зевс 

і захоплення влади 

23.45 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Jonych

00.20 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. 

Льюїс Керрол 

00.55 Букоголіки. Віктимність в 

українській літературі 

01.25 Сильна доля. Антитіла 

02.20 Сильна доля. O. Torvald 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

09.00 Т/с «Коли ми вдома»

09.55 «Зважені та щасливі-9»

12.00 «Таємниці ДНК»

14.00, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Вибір матері»

23.00 Т/с «Червоні браслети»

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»

07.45 «Медексперт»

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»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Винна війна»

08.50 Х/ф «Втрачений скарб»

10.25, 17.15 «Загублений світ»

13.10 Х/ф «Земля, забута 

часом»

14.55 Х/ф «Три дні на втечу»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.10 Т/с «CSI: Місце злочину-14»

23.55 Т/с «CSI: Місце злочину-13»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

12.05 «ПСЖ» — «Реал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.45 Yellow

13.55 «Колос» — «Дніпро-

1». Плей-оф. Чемпіонат 

України

16.00 Ірландія — СРСР (1988 р.).

Класичні матчі Євро. 

Прем’єра

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.40 «Гент» — «Сент-Етьєн». 

Ліга Європи УЄФА

20.25 LIVE. «Удінезе» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

22.50 Ірландія — СРСР (1988 р.). 

Класичні матчі Євро

00.40 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів 

01.35 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

03.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Реал» — «Леванте». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

06.55, 14.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

07.25 Bonjour Euro!

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25 Euro Rendez-Vous

10.55 Вельс — Бельгія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро 2016 р.

12.50 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.30 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Плей-оф. 

Чемпіонат України

16.20 Журнал Ліги чемпіонів

16.50 «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

18.35 «Шахтар» — «Динамо» 

(З) Ліга чемпіонів УЄФА

20.25 LIVE. «Лаціо» — 

«Брешія». Чемпіонат Італії

21.15, 23.30 Yellow

22.25 Топ-матч

22.40 LIVE. «Кальярі» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

00.40 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

02.25 «Баварія» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

04.10 «Удінезе» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30 Речовий доказ

10.35, 12.35, 17.00 Погляд 

ізсередини

11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.05 Під іншим кутом

13.35 Прихована реальність

14.25 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Як працюють міста

19.00 Містична Україна

19.50 Їжа богів

20.45 Земля 2050 р.

22.40 Мисливець і здобич

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.50, 1.40 Т/с «Хейвен»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

00.00 Т/с «Доктор Хто»

03.10 «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, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 22.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон-2»

23.00 Т/с «Матусі-2»

00.00 ЛавЛавСar

02.05 Теорія зради

02.50 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 2.00 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25, 1.00 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

американською 

залізницею» — 

«Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55, 22.15 «Дикі тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 Бюджетники

00.00 Спільно

03.30 Регіональний дайджест

04.00 Д/ф «Висота 307.5»

04.55 Д/ф «Перехрестя Балу»
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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, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 13.15, 15.05 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.20 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.50 Х/ф «Шерлок-2: 

скандал у Белгравії»

00.45 Мелодрама «Різдво в 

палаці»

02.20 Комедія «Повернення в 

різдвяну бухту»

03.45 «Любий, ми 

переїжджаємо»

05.35 «Українські сенсації»

ІНТЕР

05.35, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.25, 15.20, 16.05 

«Речдок»

08.45, 18.00, 19.00, 1.35 

«Стосується кожного»

09.45 «Корисна програма»

10.50 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

11.45 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.25 Т/с «Прекрасна Рані»

17.00, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

20.00, 2.25, 4.20 «Подробиці»

23.50 Т/с «Дурна кров»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 3.00 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.00 Сталкер

00.00, 2.00 Т/с «Одеса-мама»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Тривожний 

виклик»

13.00 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

23.00 Х/ф «Янголи Чарлі-2: 

повний уперед»

01.10 Т/с «Підступні покоївки»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.45, 13.20 Т/с «Вирішує 

Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Каратель»

16.35 Х/ф «Вбивча 

швидкість»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі

21.30 Т/с «Пес»

22.30 Т/с «Таємні двері»

23.40 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.40 Х/ф «Живі»

03.15 Т/с «Винищувачі»

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 «Повітряні воїни»

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, 14.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30 Д/с «Життя через 

об’єктив»

16.10, 0.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Крила війни»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.15 М/ф «Малюк і Карлсон»

07.20 М/ф «Іванко та Воронячий 

цар»

07.50, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Найостанніший 

день»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 0.55, 2.55 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.55 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд

07.50 М/ф «Покахонтас. Великій 

бій»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Рожеві черевики»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Харрисон 

Форд. Документальний 

цикл

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Про принцесу 

Ясочку і крилатого 

шевця» 

14.30 З весною у серці. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.45 Сильна доля

15.50 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM. 

Не моя

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Найбільші. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Гульвіса»

20.45 Історії вулканів. Нова 

Зеландія – скарби людини 

21.10 Світова медицина. 

Індонезія – лонтар-люди 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. 

Любовні історії Зевса 

23.40 Woody Black 4. Концерт 

фестивалю «Карпатський 

простір»

00.25 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Антонін Дворжак 

00.55 Букоголіки. Література та 

історія 

01.25 Сильна доля. Оксана Муха 

02.20 Сильна доля. ManSound 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

09.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

10.00 «Зважені та щасливі-9»

12.00 «Таємниці ДНК»

14.00, 14.50 Т/с «Кріпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

18.15 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Вибір матері»

23.00 Т/с «Червоні браслети»

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»

14.10, 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»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Відповідь»

08.45 Х/ф «Легенда про 

маску»

10.30 «Помста природи»

11.05 «Рішала-2»

13.05, 17.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «100 000 000 до 

н.е.»

15.35 Х/ф «Ера динозаврів»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.20 Т/с «CSI: Місце злочину-

14»

00.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Yellow

06.10 «Вольфсбург» — 

«Олександрія. Ліга Європи 

УЄФА

08.00, 20.35, 3.25, 5.30 Топ-матч

08.10 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Реал» — «Брюгге». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Металіст»— 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

13.55 «Удінезе» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

16.00 Англія — СРСР (1988 р.). 

Класичні матчі Євро. 

Прем’єра

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45 «Парма» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Тоттенгем» — 

«Баварія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.50 Англія — СРСР (1988 р.). 

Класичні матчі Євро

00.40 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів 

01.35 «Арсенал» — 

«Стандард». Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.30 Огляд сезону. 

Чемпіонат Іспанії

06.55 Топ-матч

07.25 Bonjour Euro!

08.50 Д/с «Класика Євро» 

09.15 Euro Rendez-Vous

10.45 Німеччина — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро 2016 р.

13.30 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.35 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

16.25, 23.30 Yellow

16.35 «Ліверпуль» 

— «Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.25 Журнал Ліги чемпіонів

18.55 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.40 «ПСЖ» — «Реал»№. Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 «Удінезе» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

02.25 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

04.10 «Боруссія» (Д) — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.40 Правда життя

09.20, 0.30 Речовий доказ

10.30 Погляд ізсередини

11.30 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.30 Під іншим кутом

13.30 Прихована реальність

14.20, 19.00 Битва цивілізацій

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05 Як працюють міста

17.00, 19.50 Земля 2050 р.

18.00, 22.40 Мисливець і здобич

18.30 Містична Україна

21.45 Найекстремальніші

03.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.50, 2.20 Т/с «Хейвен»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

00.00 Т/с «Доктор Хто»

03.40 «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, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00, 22.00 Сімейка У

21.00 Т/с «Село на мільйон-2»

23.00 Т/с «Матусі-2»

00.00 ЛавЛавСar

02.05 Теорія зради

02.50 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 2.00 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25, 1.00 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

американською 

залізницею» — 

«Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Бюджетники

18.55, 22.15 «Дикі тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Регіональний дайджест

04.00 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.55 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
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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, 19.30, 4.05 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 13.15, 15.10 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 «Ліга сміху»

22.25, 0.15 «Вечірній квартал»

01.55 Комедія «Отже, війна»

05.10 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.35, 23.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.25, 15.20, 16.05, 0.55 

«Речдок»

08.45, 18.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

09.45 «Корисна програма»

10.50 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

11.45 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.25 Т/с «Прекрасна Рані»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Небезпечні 
секрети»

03.15 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «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, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.45 Реальна містика

11.00, 15.30 Т/с «Все одно тебе 

дочекаюся»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

23.20, 2.15 Т/с «Бійся бажань 

своїх»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.15 Т/с «Грімм»

09.50 Від пацанки до панянки

17.00 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць»

19.00 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць. 

Колиска життя»

21.20 Х/ф «Янголи Чарлі 

(2019)»

23.50 Х/ф «Еверлі»

01.40 Т/с «Підступні покоївки»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Грім у 

тропіках»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 1.15 Х/ф «Костолом»

16.20, 23.00 «На трьох»

17.20, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

03.00 Т/с «Винищувачі»

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 «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

13.10, 14.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

16.10, 0.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Крила війни»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.55 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

07.20 М/ф «Рукавичка»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.00, 0.50, 2.55 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

04.55 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп. 

06.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Святкування перемоги»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Маркус Гуд»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.25 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.55 Війни за статки. Робін 

Вільямс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Соляний принц»

14.30 Гранд-концерт «Зірки 

світової опери» на 

UA.КУЛЬТУРА

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Камуфляж 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Босоніж по парку»

21.05 Світова медицина. 

Індонезія. Балі – острів 

балійців 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. 

Любовні історії Зевса 

23.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Kapeyla Revuckogo, 

D. Popova, Opening 

+2ViolinsKids

00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko

00.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Наталія Сумська 

00.55 Букоголіки. Підліткова 

література 

01.25 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

02.20 Сильна доля. Kozak System 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.00, 19.15 «Наречена для 

тата-3»

09.05 «Врятуйте нашу родину-2»

11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

21.10, 22.45 Т/с «Загадка для 

Анни»

01.00 Т/с «Анна-детектив»

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»

07.45 «Медексперт»

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»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Гарячі голови»

08.45 Х/ф «Гарячі голови-2»

10.15 «Помста природи»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Астероїд проти 

Землі»

15.25 Х/ф «Кривавий орел»

19.25 Х/ф «Останній замок»

22.00 Х/ф «Боксер»

23.45 Х/ф «Тавро»

01.35 Т/с «CSI: Місце злочину-13»

02.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.25, 5.30 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — «Аякс». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00, 19.35 Yellow

08.10 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Удінезе» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Гент» — «Вольфсбург». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

16.00 ФРН — Нідерланди. 1/2 

фіналу (1988 р.). Класичні 

матчі Євро. Прем’єра

17.50 «Оболонь Бровар» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

19.45 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 ФРН — Нідерланди. 1/2 

фіналу (1988 р.). Класичні 

матчі Євро

00.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.35 «Брюгге» — «ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Парма» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

06.55, 18.45 Yellow

07.05 Топ-матч

07.25 Bonjour Euro!

08.55 Д/с «Класика Євро»

09.25 Euro Rendez-Vous

11.00 Франція — Ісландія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро 2016 р.

12.55 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.55 «Вольфсбург» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

16.45, 1.50, 3.50 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.55 «Удінезе» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

18.55 «Реал» — «Брюгге». Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.45 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

21.40 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

23.30 Журнал Ліги чемпіонів

00.00 «Гент» — «Сент-Етьєн». 

Ліга Європи УЄФА

02.00 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Баварія» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.40 Правда життя

09.35, 0.30 Речовий доказ

10.45 Погляд ізсередини

11.15, 12.45 Під іншим кутом

11.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.45 Прихована реальність

14.35, 19.50 Битва цивілізацій

15.30, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15 Як працюють міста

17.05 Їжа богів

18.00 Мисливець і здобич

19.00 Містична Україна

20.45 Земля 2050 р.

21.45 Найекстремальніші

22.40 Морські гіганти

02.35 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 Т/с «Хейвен»

10.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.50, 0.15 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

17.50 Х/ф «Серцеїд»

19.30 Х/ф «Кохання не за 

розміром»

21.15 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

01.15 «Бійцівський клуб»

03.00 «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, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.30 Одного разу в Одесі

16.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Скажене весілля-

2»

22.45 Х/ф «Зразковий 

самець-2»

00.30 ЛавЛавСar

01.45 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 3.30 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 2.00 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25, 1.00 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

американською 

залізницею» — 

«Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Дикі тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 Світова медицина. 

Південна Африка 

— цілителі Зулуси

22.15 Секрети Сонячної системи

00.00 Схеми. Корупція в деталях

04.00 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.55 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

11.05 «Любий, ми 

переїжджаємо»

17.30 Комедія «Еван 

усемогутній»

19.30, 5.50 ТСН

20.15, 22.00 «Вечірній квартал»

23.10, 0.10 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

01.05 «Ліга сміху»

02.55 Комедія «Кохання на 

Різдво»

04.30 Мелодрама «Різдво в 

палаці»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»

06.40 Х/ф «Зозуля с 
дипломом»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

12.50 Х/ф «Двоє під однією 
парасолькою»

14.35 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

16.30 Х/ф «Доньки-матері»
18.30, 20.30 Т/с «Голос із 

минулого»

20.00, 2.15 «Подробиці»

22.30 «Ювілейний вечір 

Михайла Шуфутинського 

«Артист»

00.15 Х/ф «Коханці»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

04.50 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.20 Сьогодні

07.30, 4.10 Реальна містика

08.45, 15.20 Т/с «Чорна кров»

16.45, 21.00 Т/с «Сильна жінка»

20.00 Головна тема

23.15, 2.15 Т/с «Настане світанок»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф «Агент Марні»

07.20 Аферисти в мережах

09.20 Вар’яти

11.10 Хто зверху?

15.10 Х/ф «Безсоромна 

мандрівка»

17.00 М/ф «Фердинанд»

19.00 Х/ф «Відьмина гора»

21.00 Х/ф «Привид в 

обладунках»

23.00 Х/ф «Той, що біжить по 

лезу 2049»

02.10 Зона ночі

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Т/с «Копи на роботі»

07.40 «На трьох»

09.40 Т/с «Розтин покаже»

12.30, 13.00 Х/ф 

«Поліцейський із 

Беверлі Гіллз»

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф «Поліцейський із 

Беверлі Гіллз-2»

16.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Викрадена-2»

20.55 Х/ф «Заручниця-3»

23.00 Х/ф «Закатати в 

асфальт»

01.55 Х/ф «Дилер»

03.20 Т/с «Винищувачі»

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, 8.15, 14.15 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10, 13.15 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

12.35 Невигадані історії

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

18.10 Про військо

18.40 Є сенс

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.55 Х/ф «Навіки — 19»

09.00 Х/ф «Застава в горах»

10.55 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

12.35 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 3.10 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «По сірники»

21.25 Х/ф «Бандити»

23.40 Х/ф «Перестрілка»

01.30 «Хвороби-вбивці»

03.30 «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 UA.Музика. Кліп

06.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

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 видатних 

діячів української культури 

09.40 Музеї. Як це працює. 

Найкраще, Музей 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

10.05 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.10 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.10 Кораловий риф. Мисливці 

і жертви. Документальний 

цикл «Всесвітня природна 

спадщина»

14.15 Богослужіння церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки. 

Двоколісні хроніки. 

MOHAN. Провінція 

Юньнань. Випуск#16

15.15 Двоколісні хроніки. 

Шанхай. Китай 

15.25 Двоколісні хроніки. 

Околиці Шанхаю. Китай 

15.50 Двоколісні хроніки. 

Провінція Аньхой. Східний 

Китай 

16.25 Дивовижні сади. Падуа. 

Італія 

17.00 Дивовижні сади. 

Алькасар. Іспанія 

17.35 Країна пісень 

18.40 Українська кінокласика 

на UA.Культура. Прелюдія 

долі. Фільм-присвята 

Анатолію Солов’яненку 

20.30 А тепер усе інакше. 

Українські хіти твоєї 

юності 

21.25 UA.МУЗИКА. Кліпи

21.40 Новини 

22.00 Шлях додому з Євгенією 

Гладій. Документальна 

програма

22.30 Шлях додому з 

Ярославом Мельником. 

Документальна програма

23.05 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному»

00.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Hazmat Modine

01.15 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Bandaradan

02.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019. SHO?! 

03.00 UA.Фольк 

03.50 Запорожець за Дунаєм. 

Музичний фільм 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.40, 10.50 Т/с «Вибір матері»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Звана вечеря»

20.55 Х/ф «Дівчата»

22.55 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

00.50 «Весілля в Малинівці: 

невідома версія»

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»

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»

08.35 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Битва проклятих»

15.00 Х/ф «Гра Ендера»

17.00 Х/ф «Пекло»

19.00 Х/ф «Вторгнення: Битва 

за рай»

20.55 Х/ф «Книга Ілая»

23.00 Х/ф «Ніндзя»

00.40 Т/с «CSI: Місце злочину-

13»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.35 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Карпати». 

Чемпіонат України

08.10 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.45 «Боруссія» (Д) — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

13.50 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.00 СРСР — Італія. 1/2 фіналу 

(1988 р.). Класичні матчі 

Євро. Прем’єра

17.45, 0.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.10«LIVE. Матч. Чемпіонат 

Італії

19.00 Yellow

20.10 Журнал Ліги чемпіонів 

20.40 «Ювентус» — «Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

22.50 СРСР — Італія. 1/2 фіналу 

(1988 р.). Класичні матчі 

Євро

01.10 «Баварія» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

03.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

03.55 Матч. Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «#залишайсязФутболом

07.05 Топ-матч

07.25 «Арсенал» — 

«Стандард». Ліга Європи 

УЄФА

09.15 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

11.05 «Львів» — «Динамо». 

Чемпіонат України

12.55, 20.10, 23.30 Yellow

13.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

14.00 «Парма» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

15.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.20 «Тоттенгем» — 

«Баварія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.10 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

18.20 «Лаціо» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

20.20 «Оболонь Бровар» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

22.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.40 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Італії

00.40 «Валенсія» — «Аякс». 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.25 Матч. Чемпіонат Італії

04.10 «Шахтар» — «Карпати». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 1.55 Містична Україна

07.50, 18.35 Місця сили

09.30 Речовий доказ

10.40 Їжа богів

11.35 Земля 2050 р.

13.35, 21.00 Стародавні світи

16.35 Мисливець і здобич

17.35 Морські гіганти

00.00 Битва цивілізацій

00.55 Погляд ізсередини

01.25 Під іншим кутом

02.45 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

10.00 М/ф «Мій маленький поні 

у кіно»

11.45 Х/ф «Серцеїд»

13.20 Х/ф «Кохання не за 

розміром»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Остання любов на 

Землі»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.30 М/ф «Бі Муві: медова 

змова»

09.50 М/ф «Ліно»

11.20 Х/ф «Агент під 

прикриттям»

12.50 4 весілля

17.15 Х/ф «Зразковий 

самець-2»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Люблю 

назавжди»

00.45 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.30, 

3.45, 5.30 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.20 Що? Як?

09.05 Енеїда

10.10 Х/ф «Ромео і 

Джульєта»

12.00, 20.30, 21.20 «Дикі 

тварини»

12.30 Світова медицина. 

Південна Африка 

— цілителі Зулуси

13.00 «Подорож відкритим 

космосом»

13.30 Секрети Сонячної системи

14.25, 1.00 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

22.00 Х/ф «Франц»

00.30, 5.00 Схеми. Корупція в 

деталях

02.00, 4.35 #ВУКРАЇНІ

02.50 Бюджетники

04.05 Перша шпальта
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 0.55 «Світ навиворіт»

12.30 Комедія «Папік»

17.30 Х/ф «Сьомий син»

19.30, 5.45 ТСН

20.15 Х/Ф «Ван Хельсинг»

23.00 Х/ф «Сонна лощина»

ІНТЕР

05.35 «Подорожі в часі»

06.00 Х/ф «Вождь 
червоношкірих»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.05 Т/с «Там, де твій дім»

14.40 Т/с «Голос із минулого»

18.10 Х/ф «Четверо проти 
банку»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «100 речей і нічого 
зайвого»

22.50 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

00.45 «Речдок»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.25 «Мультфільм»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50, 19.00 Сьогодні

06.50 Реальна містика

08.50 Т/с «Я заплачу завтра»

12.45 Т/с «Бійся бажань своїх»

16.50, 20.00 Т/с «Міраж»

22.10 Х/ф «Помічниця»

00.15, 2.15 Шоу Братів 

Шумахерів

01.45 Телемагазин

02.50 Т/с «Перехрестя»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Ревізор

09.00, 11.00 Kids’ Time

09.05 М/ф «Фердинанд»

11.05 Х/ф «Той, що біжить по 

лезу 2049»

14.10 Х/ф «Привид в 

обладунках»

16.10 Х/ф «Відьмина гора»

18.10 Х/ф «Бунтар Один»

21.00 Х/ф «Зоряні війни: 

останні Джедаї»

23.55 Х/ф «Еверлі»

01.50 Вар’яти

02.45 Зона ночі

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Факти

05.00, 7.40 Анти-зомбі

05.50, 8.35 Громадянська 

оборона

06.40 Секретний фронт

09.30 Т/с «Відділ 44»

12.25, 13.00 Х/ф «Час 

відплати»

12.45 Факти. День

14.55 Х/ф «Викрадена-2»

16.35 Х/ф «Заручниця-3»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «С.В.О.Т.: спецназ 

міста янголів»

21.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

перехресний вогонь»

23.05 Х/ф «Схильність»

00.55 Х/ф «Засідка»
5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 20.10, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

07.20 Д/с «Повітряні воїни»

07.50, 21.30, 0.50 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15, 15.35 Vоїн — це я!

08.25, 15.15 Невигадані історії

08.45 Натхнення

09.10, 10.10 Д/с 

«Авіакатастрофи: причини 

і наслідки»

11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

УГКЦ у Києві

12.40 Індійський фільм

15.45 Паспортний сервіс

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

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 «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 «Легенди бандитського 

Києва»

06.30 Х/ф «Матрос Чижик»
08.05 «Слово предстоятеля»

08.10 «Страх у твоєму домі»

11.50 Х/ф «По сірники»
13.45 Х/ф «Живіть у радості»
15.15 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»
16.40 Х/ф «Бандити»
19.00 Х/ф «Міцний горішок»
20.30 Х/ф «Беремо все на 

себе»
22.00 Х/ф «Сліди апостолів»
00.10 Х/ф «Перестрілка»
02.00 «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 UA.Музика. Кліп

06.05 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

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 

10.20 Х/ф «Марія-Терезія»
12.25 Недільне богослужіння 

церкви євангельських 

християн-баптистів 

12.55 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.25 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

13.55 Х/ф «Самсон і Даліла»
17.45 Історія високої моди. 

Сміливий середньовічний 

образ 

18.45 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою»

20.35 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

21.40 Новини 

22.00 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади

23.05 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

00.10 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тері Фао 

00.25 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Maromoros Project 

(Hudaki)

01.25 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Hazmat Modine

02.40 UA.Фольк. Спогади 

04.35 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 «Білоруський вокзал: 

невідома версія»

06.50 «Дівчата: невідома 

версія»

07.50 «Весілля в Малинівці: 

невідома версія»

08.45 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

10.40 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

22.45 «Я соромлюсь свого тіла»

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»

17.15 «Про особисте»

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»

08.10, 0.30 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Втрачений скарб»
14.50 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»
17.15 Х/ф «Боксер»
19.00 Х/ф «Сорок вісім 

годин»
20.50 Х/ф «Інші сорок вісім 

годин»
22.40 Х/ф «Ніндзя-2»
02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 20.10, 3.25, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

08.10, 13.50, 3.40 Матч. 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50, 19.00 Yellow

11.00 «Ліверпуль» 

— «Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.50 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

13.40 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

16.00 СРСР — Нідерланди. 

Фінал (1988 р.). Класичні 

матчі Євро. Прем’єра

18.10, 20.25 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Італії

22.50 СРСР — Нідерланди. 

Фінал (1988 р.). Класичні 

матчі Євро

00.40 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів 

01.35 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

06.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

07.25 «Барселона» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

09.15, 15.35, 21.15 Yellow

09.25, 15.45, 2.25 Матч. 

Чемпіонат Італії

11.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.25 «Гент» — «Вольфсбург». 

Ліга Європи УЄФА

13.15, 19.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.45 «Брюгге» — «ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.35 Фінали Ліги чемпіонів 

(2009 р. / 2000 р.)

18.05 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

20.25, 22.40 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Італії

22.25 Топ-матч

00.40 «Боруссія» (Д) 

— «Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

04.10 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 1.55 Містична Україна

07.50, 18.30 Місця сили

08.45 Історія українських земель

09.25 Речовий доказ

10.35, 0.00 Битва цивілізацій

11.30 Земля 2050 р.

13.30, 21.00 Стародавні світи

16.30 Морські гіганти

00.55 Під іншим кутом

02.45 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

10.00 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг»

11.25 Х/ф «Бунтарка»

13.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Танцюй звідси!»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Цукерки або 

смерть: веселого 

Хелловіну»

12.30 Т/с «Село на мільйон-2»

16.15 Х/ф «Скажене весілля-2»

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Хапай і тікай»

01.00 Теорія зради

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.30, 

3.45, 5.30 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 Що? Як?

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

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, 1.00 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 Прем’єра. «Всі на море. 

Нова Зеландія»

19.30, 21.20 «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Індія. Слідами 

тигра»

22.00 Х/ф «Життя»
00.30, 2.00, 3.15 #ВУКРАЇНІ

02.50 Бюджетники

04.05 Схеми. Корупція в деталях

04.35 Святі та грішні
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«Коли у тебе є успіх — усі раді. За протилежних обставин ставлення різко 

змінюється. Така особливість тренерської роботи».
Сергій Ребров
український наставник ФК «Ференцва-
рош» (Угорщина)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Повернути уболівальників на стадіо-
ни Українська асоціація футболу плану-
вала ще в червні, проте через нестабіль-
ну епідемічну ситуацію з коронавірусом 
догравати елітний чемпіонат так і дове-
лося за зачиненими дверима.
 Коли ж поєдинки заключного туру УПЛ 
залишилися позаду, президент УАФ Андрій 
Павелко повідомив, що Міністерство охо-
рони здоров’я як експеримент (із можливіс-
тю заповнити 25% глядацьких місць) доз-
волить відкрити арени на матчі «плей-оф» 
УПЛ за путівку до Ліги Європи, в котрих 25 
та 29 липня змагатимуться команди еліти, 
що посіли в чемпіонаті 5-8 місця.
 «За підсумками робочої зустрічі 
міністр охорони здоров’я Максим Сте-
панов погодив допуск у тестовому ре-
жимі глядачів на матчі «плей-оф» УПЛ 
за путівку в другий кваліфікаційний ра-
унд Ліги Європи. У разі позитивного до-
свіду проведення цих матчів і в умовах 
сприятливої епідемічної ситуації в серп-
ні МОЗ розгляне можливість допуску на 
сектори стадіонів уже 50% глядачів від 
загальної кількості наявних місць», — 

зазначив Андрій Павелко.
 При цьому дехто вважає, що ви-
рішення питання допуску футбольних 
уболівальників на стадіони дещо затяг-
нулося. Мовляв, в Україні вже відкрили-
ся кінотеатри, готелі, кафе, бари, а фут-
бол, як і раніше, можна дивитися лише по 
телевізору. В окремих випадках, за ней-
мовірно низької відвідуваності, котра в 
останні сезони спостерігалася на матчах 
УПЛ (а окремі поєдинки елітного дивізіо-
ну збирали менше тисячі глядачів), про-
блем iз можливим недотриманням гляда-
чами соціальної дистанції взагалі бути не 
могло.
 Однак у різних містах на футбол хо-
дять по-різному, та й ситуація з поширен-
ням коронавірусу в різних регіонах Ук-
раїни далеко не однакова. Тож прийма-
ти наприкінці чемпіонату рішення щодо 
відкриття стадіонів у «спокійних» в епі-
демічному плані областях i тримати їх за-
чиненими — в інших виглядало не надто 
справедливим кроком.
 Водночас у Київській, Донецькій, 
Дніпропетровській та Кіровоградській 
областях, звідки походять чотири пре-
тенденти на останню путівку до Ліги Єв-

ропи, показники з поширенням коро-
навірусу перебувають у «зеленій» зоні. 
А це дозволяє говорити про послаблення 
карантинних обмежень з подальшим від-
криттям стадіонів.
 За регламентом «євролігового» 
«плей-оф», який проходитиме у форматі 
роз’їзного «фіналу чотирьох», півфі-
нальні двобої мають відбутися на полях 
команд iз вищим рейтингом. Тож вось-
мий колектив УПЛ-2019/2020 — «Маріу-
поль» — гостюватиме в «Олександрії», 
котра завершила чемпіонат на п’ятому 
місці. А господарем у парі «Колос» — 
«Дніпро-1» (шостої та сьомої команд 
ЧУ, відповідно) буде команда з Київщи-
ни. Свого суперника команда з Ковалів-
ки прийме в Києві (тут, за даними МОЗ, 
також можна послаблювати карантинні 
обмеження), щоправда, не на «Оболонь-
арені», котра в нинішньому сезоні була 
домашнім майданчиком для підопічних 
Руслана Костишина, а на значно більшо-
му за місткістю НСК «Олімпійський».
 Попередньо планувалося, що цей 
матч відбудеться на столичному стадіоні 
«Динамо», однак не виключено, що рі-
шення про допуск глядачів на трибуни 

змусило керівництво «Колоса» перегля-
нути попередні плани й забронювати для 
гри значно більшу арену.
 Без сумніву, амбітний президент 
ковалівського клубу Андрій Засуха до-
кладе максимум зусиль, аби у головно-
му матчі сезону його команда мала по-
тужну підтримку своїх уболівальників, 
які переважно зосереджені на Київщині. 
Пам’ятається, як минулого літа, коли 
«Колос» грав стикові поєдинки за пра-
во участі в елітному дивізіоні, клуб за-
безпечив шанувальникам команди з най-
ближчих до Ковалівки населених пунктів 
організований під’їзд до змагальної аре-
ни. До речі, в умовах 25-відсоткової за-

повненості можливість відвідати гру «Ко-
лос» — «Дніпро-1» на НСК «Олімпійсь-
кий» матимуть близько 17 тисяч гляда-
чів. 
 Окрім того, варто пам’ятати, що ми-
нулого тижня, в заключному турі ЧУ, на 
полі «Олімпійського» «Колос» уперше в 
своїй історії переграв гранда вітчизняно-
го футболу. Тож перемога над «Динамо» 
має додатково надихнути підопічних Рус-
лана Костишина на успішне прохо дження 
«євролігового» «плей-оф». Однак його 
команді слід бути готовою до того, що 
серйозні єврокубкові амбіції мають й 
інші учасники цього прем’єрного для ук-
раїнського футболу міні-турніру. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

В обмеженому форматі
Футбольним уболівальникам дозволять відвідати матчі 
«плей-оф» УПЛ за місце в Лізі Європи

■

Після тривалого дистанційного вболівання вітчизняним шанувальникам 
футболу нарешті дозволяють повернутися на стадіони.
Фото з сайта ukrainefootball.net.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Відсутність чемпіонського резуль-
тату, котрого традиційно чекають від 
команди з іменем, змусила президента 
київського «Динамо» Ігоря Суркіса зно-
ву прийняти емоційне рішення щодо тре-
нерського штабу «біло-синіх». І хоча сво-
го часу він заявляв, що подібний підхід 
до вирішення принципових кадрових пи-
тань залишився в минулому, миттєва від-
ставка всього тренерського штабу «Дина-
мо» після неочікуваної поразки «Коло-
су» в останньому турі чемпіонату краї-
ни говорить про протилежне. І дарма, 
що Олексій Михайличенко, заступивши 
на посаду очільника команди вже після 
старту чемпіонату, зумів виконати оби-
два завдання на сезон — виграти Кубок 
та вивести команду до кваліфікації Ліги 
чемпіонів…
 Нещодавно український легіонер 
угорського «Фехервара» Іван Петряк, 
аналізуючи рівень вітчизняного чемпіо-
нату, сказав, що запекла боротьба одра-
зу трьох команд за віце-чемпіонський ти-
тул УПЛ обумовлена не падінням ігрово-
го рівня «Динамо», а зростанням класу 
його суперників — «Зорі» та «Десни». З 
одного боку, це твердження, можливо, й 
вірне, утім це говорить лише про те, що 
«Динамо» не прогресує, а стоїть на місці, 
адже нинішній чемпіонат головний кон-
курент динамівців — «Шахтар» — виграв 
iз рекордною перевагою у 23 бали. 
 Тож Ігор Суркіс і шукає нових рецеп-
тів для покращення позицій своєї ко-
манди на внутрішній арені. Загалом, без 
чемпіонства «Динамо» завершило сезон 
уже вчетверте поспіль. При цьому була у 
«біло-синіх» і довша (шестирічна) смуга 
без золотих нагород, яку їм удалося пе-
рервати під орудою Сергія Реброва. Утім 
повторного пришестя цього наставника 
на тренерський місток київського гранда, 
напевно, чекати не варто, адже він веде 
успішну співпрацю з угорським «Ферен-
цварошем», із яким виграв чемпіонський 
титул та готується до «лігочемпіонсь-
кої» кваліфікації. При цьому Ребров зга-
дує, що в останній (нечемпіонський) се-
зон його роботи на чолі «Динамо» він мав 
певні складнощі у стосунках із керівниц-
твом київського клубу. «Коли у тебе є ус-
піх — усі раді. За протилежних обставин 
ставлення різко змінюється. Така особ-
ливість тренерської роботи», — пояснює 

Ребров.
 Бажання Ігоря Суркіса бачити на по-
саді головного тренера «біло-синіх» спе-
ціаліста з динамівським серцем прослід-
кувати нескладно. Єдиним винятком iз 
цього правила були росіяни Юрій Сьомін 
i Валерій Газзаєв, які до того ж, мали і 
статус перших іноземних наставників 
київського клубу.
 Водночас у вітчизняному футбольно-
му просторі все частіше й голосніше лу-
нали думки про необхідність запрошення 
до динамівського табору якщо не інозем-
ця з досвідом роботи в західноєвропейсь-
ких клубах, то бодай тренера з позадина-
мівської орбіти, котрому вдасться вдих-
нути в «динамо-машину» нове життя.
 Після того як одні ЗМІ повідомили 
про відмову Реброва вдруге повернути-
ся в «Динамо», інші — поширили но-
вину про те, що екснаставник донець-

кого «Шахтаря», 74-річний румун Мір-
ча Луческу — основний кандидат на по-
саду очільника «Динамо». І, що цікаво, 
останнім часом така інформація сплива-
ла не вперше. Утім відомий динамівець 
Леонід Буряк просив не вірити різним 
чуткам і наголошував, що «Динамо», як 
найбільш іменитий клуб на пострадянсь-
кому просторі, має свої традиції, котрі по-
трібно поважати.
 З огляду на такі заяви динамівсь-
кої легенди, добре знайомої з політикою 
клубу, прихід до табору «біло-синіх» не-
знайомого легіонера виглядало справою 
малореальною. Ударом по традиціях 
«Динамо» могла розглядатися й поява 
на тренерському містку клубу вітчизня-
ного наставника без динамівського корін-
ня. А серед таких імовірних кандидатів 
ЗМІ називали Романа Григорчука, Миро-
на Маркевича, Юрія Вернидуба та Вікто-

ра Скрипника. 
 За таких обставин прийнятнішим 
для «біло-синіх» був фахівець, біографія 
котрого так чи інакше пов’язана з «Ди-
намо». На місце перевіреного очільни-
ка вже була готова кандидатура Олега 
Блохіна, котрий заявляв про свою готов-
ність вдруге очолити свій рідний клуб. 
Якщо ж дивитися на нове тренерське об-
личчя, то на цей випадок, начебто, роз-
глядалася постать нинішнього очільни-
ка «Ворскли» Юрія Максимова, котрий, 
дійшовши з полтавчанами до фіналу на-
ціонального Кубка, показав, що здатен 
давати результат у доволі скромних умо-
вах. Власне, в 90-х роках минулого століт-
тя, перед від’їздом до німецького «Верде-
ра», Максимов кілька сезонів провів за 
київський клуб, тож вочевидь міг вважа-
тися представником динамівської сім’ї.
  На випадок, коли й нетривалого пе-
ребування в біло-синьому клубі достат-
ньо для отримання статусу «своєї» лю-
дини, до числа ймовірних кандидатів 
на пост очільника «Динамо» включи-
ли іспанця Рауля Ріанчо, котрий кілька 
років провів у динамівському колективі, 
виконуючи обов’язки асистента Сергія 
Реброва. 
 Але у четвер «інсайди» з усіх боків 
говорили про те, що динамівське керів-
ництво саме з Луческу в Києві активно 
обговорює деталі його контракту, хоча 
в такий сценарій розвитку подій палкі 
шанувальники київського клубу віри-
ти відмовлялися. Однак румунські мас-
медіа повідомляли, що власник «Шах-
таря» Рінат Ахметов аж ніяк не проти 
того, що колишній наставник «гірни-
ків» стане біля керма їхнього найзапек-
лішого конкурента. Щодо вибору Сур-
кісом персони Луческу, то на користь 
досвідченого румуна, начебто, зіграла 
його добра обізнаність з українським 
футболом. За свою ж роботу в «Дина-
мо» Мірча може отримати три мільйо-
ни євро на рік.
 Зрештою, яким би не був вибір Ігоря 
Суркіса, уболівальникам «біло-синіх» 
треба пам’ятати слова Леоніда Буряка, 
котрий наголошує: «За «Динамо» зараз 
переважно виступають вихованці своєї 
школи й гравці, котрі клубу по кишені. 
А в нинішній ситуації жоден тренер не 
скаже, що він прийде й одразу виграє 
чемпіонат і добре виступить у Лізі чем-
піонів». ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Лучче» Луческу?
Для київського «Динамо» важливо, аби новий наставник 
команди поважав клубні традиції

■

Попри те, що Олексій Михайличенко досяг із «Динамо» поставлених на сезон цілей, 
зберегти за собою посаду головного тренера «біло-синіх» йому не вдалося.
Фото з сайта dynamo.kiev.ua.

❙
❙
❙
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Про цілеспрямованість і... 
миття підлоги 
 ■ Пані Риммо, знаю, ваш ви-
бір професії був свідомий. Як 
готувалися до вступу, обирали 
навчальний заклад і що можете 
порадити дітям, які планують 
вступати на акторство?
 — У радянський час по теле-
візору часто показували балети 
та театральні вистави. Завдяки 
телебаченню я знала найкращі 
вистави МХАТу, Малого теат-
ру, Ленкому і мріяла працюва-
ти у БДТ. Коли навчалась в Уж-
городському культосвітньому 
училищі, мій курс попросив ди-
ректора, щоб когось iз нас офор-
мили на ставку прибиральниці. 
Таким чином ми щовечора по 
черзі мили підлогу в коридорах 
і заробляли гроші на поїздки до 
театральних міст Радянського 
Союзу. Якщо людина обирає ак-
торську професію, то треба зай-
матися самоосвітою.
 У шкільні роки я ходила до 
музичної школи, в ансамбль тан-
ців при Палаці піонерів, вела ак-
тивне громадське життя. Потім 
до цього всього додався Театр 
«Ровесник». З 15 років купува-
ла «Довідники для тих, хто всту-
пає у вищі навчальні заклади» і 
знала про всі театральні та кі-
ношколи Радянського Союзу. 
Після восьмого класу виріши-
ла вступати в Дніпропетровське 
театральне училище, але батьки 
поставили умову, що маю закін-
чити на відмінно школу. Я ро-
зуміла, що з фізики, хімії і ма-
тематики в мене ніколи не буде 
«відмінно». Таким чином бать-
ки втримали мене біля себе. 
 Та незабаром я дізналася, 
що з Хуста в Ужгород перево-
дять культосвітнє училище. На 
«День відкритий дверей» у квіт-
ні я пішла вже з готовою програ-
мою, бо вже тоді була дуже ціле-
спрямована у своєму бажанні 
стати акторкою. А в серпні на 
«відмінно» здала всі вступні іс-
пити.
 ■ В який заклад вирішили 
вступати після училища?
 — Планувала їхати в Москву. 
За рік до вступу тато купив мені 

квиток на літак і сказав: «Їдь, 
подивися». Хоча це було зробле-
но лише для того, щоб мене, нав-
паки, відвернути. У моїх пріори-
тетах було Щукінське театраль-
не училище, бо коли в дитинстві 
збирала листівки з фотографія-
ми акторів, то серед улюблених 
були випускники саме Щукінсь-
кого училища. Під час цієї поїз-
дки у мене спала полуда з очей, я 
побачила шалену конкуренцію і 
зрозуміла, що своє місце під сон-
цем можна отримати лише веле-
тенською працею. Конкурс був 
300 осіб на місце! Адже в Моск-
ву з’їжджалися бажаючі з усьо-
го Радянського Союзу. 
 Повернулася в Ужгород і го-
тувалася до вступу на наступ-
ний рік. Батьки ж хотіли, аби я 
була ближче — в Києві. У трав-
ні поїхала на відбірковий тур до 
Києва, в Театральний інститут, 
де мені дали допуск на скла-
дання іспитів. Також зайш-
ла на консультацію в Інститут 
культури. У мене був червоний 
диплом з училища, і я та всі мої 
вчителі й друзі були впевнені, 
що я вступлю.
 Але, коли приїхала на вступ-
ні іспити, сталася історія, яку я 
неодноразово розповідала, — 
однокурсник загубив мою валі-
зу. У мене на кожен іспит був 
підібраний одяг, а я залишила-
ся в самих джинсах і майці. На-
стрій був спаскуджений, пози-
чений у подруги одяг висів на 
мені, як на опудалі. Після того  
як мені поставили на першо-
му екзамені двійку, я запитала, 
чому. Мені сказали, що я хоро-
ша дівчинка, але не маю темпе-
раменту (посміхається). Ця іс-
торія вже стала анекдотом. 
 І мій чоловік (режисер 
Станіслав Мойсеєв. — Авт.), 
коли студентам ставив двійку, 
розповідав цю підтримуючу іс-
торію: «Ви зараз не плачте. Тим, 
що вас відраховую, можливо, я 
роблю вам добро: або ви себе 
знайдете в новому, або інший 
майстер вас побачить. От, напри-
клад, актрису Римму Зюбіну ко-
лись не взяли у цей університет 
через відсутність темпераменту. 

Але цю «відсутність» я відчуваю 
на собі щодня» (сміється).
 ■ І як на вас вплинула двій-
ка?
 — Після провалу я поїхала в 
Ужгород, відчуваючи себе пов-
ною невдахою. Але вирішила ще 
спробувати вступити в Інститут 
культури. Там екзамени були 
трохи пізніше. Тож, зібравши 
одяг, який залишився у шафі, 
перевчивши повністю вступ-
ну програму, я знову поїхала у 
Київ. Ще в училищі я усвідоми-
ла, що хочу й можу грати ролі 
різного амплуа: і ліричну герої-
ню, і характерну, і драматич-
ну. Розуміла, що мій репертуар 
є моїм фундаментом, тож підго-
тувала те, що було близьке мені 
за духом. Щоб здивувати всіх у 
приймальній комісії, треба було 
влаштувати якийсь «феєрверк». 
І я зробила його...

Якою актрисою не треба бути 
 ■ Творчість яких акторів 
впливала на ваш світогляд?
 — Окрім мого кумира — Ади 
Роговцевої, в дитинстві мені 
дуже подобалася Ольга Остроу-
мова. Вплинула свого часу Люд-
мила Гурченко і її книга «Моє 
доросле дитинство». У цієї ак-
триси був простій в кіно аж 18 
років! За такий довгий період 
можна було загубити себе і не 
повернутися в професію або про-

фесія про тебе могла просто за-
бути. Це ознака бійцівського 
характеру. Я завжди хотіла до-
вести своїм батькам, що я само-
стійна, що в акторській професії 
можна відбутися, не втративши 
себе і свою гідність. Саме тому, 
що з 19 років працюю в театрі, 
я бачила багато прикладів того, 
якою актрисою не треба бути. 
 ■ Розкажіть про свій остан-
ній досвід роботи в театрі з ре-
жисеркою Владою Бєлозорен-
ко?
 — З Владою у мене було дві 
вистави в Молодому театрі — 
«Різня» і «Це все вона», а також 
проєкт «Схід-Захід», який до 
карантину йшов на сцені Теат-
ру «Актор». Наша співпраця по-
чалася з вистави «Це все вона», 
і ми її недавно забрали з Моло-
дого театру, бо мій партнер Олег 
Коркушко теж залишив трупу. 
З нею ми встигли з’їздити в Уж-
город. Такого єднання iз залом 
я давно не відчувала. Вже були 
продані квитки на показ у Києві 
в Центрі імені Івана Козловсько-
го, але карантин завадив. Роль 
мами у цій постановці я б дода-
ла до улюблених.
 ■ Чи особистий досвід у сто-
сунках iз сином вплинув на по-
шук ролі мами?
 — Звичайно, у нас виникали 
складнощі, коли син був у пере-
хідному віці. Але такої надсклад-
ної ситуації, як у виставі, не було. 

Для того, щоб зіграти Медею, не 
обов’язково вбивати власних ді-
тей. У мене є багата фантазія. Ок-
рім того, я люблю споглядати, 
спостерігати за людьми, копію-
вати їх, запам’ятовувати образи. 
Веду щоденники, в які все це за-
писую. 
 Усі люди, яких зустрічаю у 
житті, є поштовхом для твор-
чості. Не складно уявити обста-
вини, які не дозволяють моїй ге-
роїні бути врівноваженою і муд-
рою мамою, адже вона втрати-
ла чоловіка, котрий був для неї 
всім. 
 Нині так багато проблем не 
тільки в родинах, країні, а й у 
всьому світі. Через що багато 
хто закривається у собі й усаміт-
нюється. А самотність страш-
на штука. Останні місяці я дуже 
болісно переживаю, бо усвідоми-
ла, що все, чим займалася, не дає 
своїх плодів у світі. Коли читаю 
негативні коментарі людей на 
події, що відбуваються у США, 
після того як поліцейський убив 
афроамериканця, злорадство над 
Михайлом Єфремовим, прокльо-
ни Олені Зеленській, у якої вия-
вили вірус... 15 років у ролі Соні 
у виставі «Дядя Ваня» я говорила 
зі сцени про милосердя. А вияв-
ляється, що це нікому не потріб-
но. Хіба таким самим божевіль-
ним, як я... 
 Я нині багато відмовляюся від 
роботи. Часто замислююся над 
тим, на що зараз перетворюєть-
ся наше суспільство. А все тому, 
що відчуваю на собі відповідаль-
ність за репертуар, в якому беру 
участь: чим він примітивніший, 
тим більш примітивного я вихо-
вуватиму глядача.

Анатолій Матешко як 
щасливий квиток у кар’єрі
 ■ Розкажіть про зйомки у 
фільмі Анатолія Матешка «Тру-
бач».
 — Прем’єра стрічки була на 
весняних канікулах, кінець бе-
резня 2014-го, але вже тоді був 
анексований Крим, тільки скін-
чився Майдан, тож фільм прой-
шов, на жаль, непоміченим. Пе-
реконана, Анатолій Матешко — 
це щасливий квиток у кіноак-
торській кар’єрі. Він людина, 
яку обожнюють усі на знімаль-
ному майданчику. Режисер на-
стільки інтелігентний, світлий, 

Із сином Даніїлом — 
найкращим другом.
Фото з сімейного архіву.

❙
❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Римма Зюбіна: Щоб зіграти Медею, 
не обов’язково вбивати власних 
дітей
Актриса — про шлях до професії із 
загубленою валізою, громадянську 
відповідальність та нову роль дружини 
добровольця Бішута, який у реальному житті 
протестує під офісом президента

■

Вікторія КОТЕНОК

Римма Зюбіна — відома театральна та кіноакторка, телеведуча і во-
лонтерка. Вона зіграла понад 50 ролей в театрі і близько 100 — у кіно. 
Серед найвідоміших: українська заробітчанка в Італії Дарина у фільмі 
«Гніздо горлиці», а ще Тамара Волошина у серіалі «Пограбування по-
жіночому», Клавдія Синдяшкіна у 10-серійному фільмі «Заєць, сма-
жений по-берлінськи», Лілія у серіалі «Жіноча інтуїція». У виставах 
Київського Молодого театру, в якому акторка працювала 22 роки, 
знаковими ролями стали Таня у «Четвертій сестрі» Януша Гловацько-
го, Соня у «Дяді Вані» Чехова, Мама у виставі «Це все вона» Андрія 
Іванова. Незабаром можна буде почути її голос у мультфільмі Ана-
толія Лавренишина «Віктор Робот» і побачити у головній ролі у фільмі 
«Злегка прочинені двері» Хачатура Васіляна та Олександра Бикова. 
Говоримо з актрисою про ролі на сценах, екранах і в особистому житті.

Актриса Римма Зюбіна 
з чоловіком-режисером 
Станіславом Мойсеєвим.
Фото з архівів журналу 

«Театрально-концертний Київ».

❙
❙
❙
❙
❙

Римма Зюбіна та Віталій Лінецький у фільмі «Гніздо горлиці».❙
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розумний, внутрішньо скромний і 
творчий чоловік. На майданчику 
було відчуття, що тебе ніхто ніколи 
не образить, не принизить, а нав-
паки — створювали максимально 
комфортну атмосферу для гри. 
 Анатолій Миколайович так лю-
бить акторів і те, що він робить, 
що це відчувалося у всьому. А як 
він майстерно вміє працювати з 
дітьми... І людські якості, і висо-
кий професіоналізм — такого рів-
ня режисерів дуже мало.
 ■ В яких кінопроєктах вас мож-
на буде незабаром побачити?
 — Дуже чекаю на вихід фільму 
Хачатура Васіляна та Олександра 
Бикова «Злегка прочинені двері». 
Якщо говорити про молоду режи-
суру, то вважаю, що Олександр 
Шкрабак і Хачатур Васілян — це 
два імені, які невдовзі заявлять про 
себе. У Сашка я знімалася у дип-
ломній роботі «Відлуння», а впер-
ше його побачила на... судовому за-
сіданні, він був заарештований під 
час Майдану. Я була серед поручи-
телів і боролась тоді за звільнення 
незаконно затриманих студентів те-
атрального. 
 А Хачатур мене вражає своєю 
працездатністю. Працює одночасно 
над розробкою і написанням деся-
ти сценаріїв, досконало знає світо-
ве кіно. У його фільмі я граю маму. 
Це, власне, історія однієї сільської 
родини, в якій син вирішив іти на 
фронт. У полі зору сучасна Украї-
на і дуже злиденне село. Ми звикли 
говорити про похід на війну як про 
вияв патріотизму. А тут, можливо, 
вперше, показана людина, яка ті-
кає на війну, бо не бачить життя у 
власному домі.
 ■ Жанрово це буде сімейна дра-
ма?
 — Я би сказала, що це трагіко-
медія. Злидні, неповага одне до од-
ного і до самих себе, ставлення лю-
дей до такого життя як до нормаль-
ного — за цим ховається трагедія. 
Так живе величезна кількість ук-
раїнців. На соціальних телепро-
грамах, на які мене запрошують, 
я часто бачу такі родини. Вони ін-
шого життя не бачили, тому не ро-
зуміють, що так жити не можна.
 Нині репетирую виставу «Іван 
Іванович помер» у театрі «Особис-
тості» з режисеркою Наталкою Си-
ваненко. Гратиму маму Івана Івано-
вича. За сюжетом, головний герой 
помирає і зустрічає на тому світі 
маму, дружину, тещу та коханку. 
І вони його своїми райськими спі-
вами й танцями, вірою у те, що він 
ідеальний, «задовбують» так, м’яко 
кажучи, що чоловік проситься в 
пекло. 
 Це має бути історія про те, як ми 
часто створюємо собі кумирів, і це 
наша провина, що вони потім руй-
нуються у нас на очах. Бо люди ж не 
ідеальні, треба їх сприймати зі всі-
ма недоліками й достоїнствами.
 Більшість кінопроєктів, на які 
мене запросили, зараз заморожені. 
У тому числі стрічка «Іловайськ-
2», в якій я маю зіграти роль дру-
жини Бішута. Тарас Костанчук ра-
зом iз побратимами понад місяць 

—  біля офісу президента, вимага-
ють відправити у СІЗО чотирьох пі-
дозрюваних у вбивстві доброволь-
ця Віталія Олешка з позивним Сар-
мат, яких відпустили під домашній 
арешт. Припинили 24-денне голо-
дування, бо правоохоронці почу-
ли їхні вимоги й відкрили справу 
проти суддів, утім поки так і не змі-
нили запобіжний захід підозрюва-
ним.

Наслідуючи Маргарет Тетчер
 ■ У які моменти відчуваєте най-
більше щастя?
 — Мабуть, коли відчуваю відда-
чу від людей. Насправді я не роблю 
нічого такого, що не може зробити 
звичайна людина. Приміром, прий-
ти і підтримати хлопців, які про-
тестували під офісом президента. 
Чи викласти пост у соціальній ме-
режі на підтримку хворої людини. 
Це здатен зробити будь-хто.
 На щастя, для мене світ не закін-
чується театром і кухнею. Маргарет 
Тетчер колись казала, що «дім по-
винен бути центром, але не кордо-
ном/межею життя Світу жінки». 
На щастя, я можу знайти реаліза-
цію не тільки в професії. І отримую 
не менше задоволення від спілку-
вання з людьми в моєму громадсь-
кому житті, на соціальних проєк-
тах, ніж оплески після вистави. 
 Спочатку твоя професія, впізна-
ваність надає тобі впевненості. А 
якщо у тебе, окрім тих текстів, що 
ти промовляєш на сцені-екрані, ще 
є щось за душею, твоя точка зору, 
і ти не боїшся її висловити, то це 
тобі дає вихід в інший світ. Після 
«Гнізда горлиці» мені всі пророчи-
ли купу роботи. У кінематографіч-
ній країні так би й було. Але зйомок 
у мене в рази поменшало. Від цьо-
го можна було б збожеволіти, але в 
людині стільки потенціалу, що гріх 
цим не скористатися.
 ■ А яке місце у вашому житті 
займає родина?
 — Я така щаслива, коли див-
люся зараз на свого сина. (Посмі-
хається). Він — мій найбільший 
друг. Мені сподобалася фраза одно-
го батюшки: «Не маленькі діти — 
маленькі проблеми, великі діти — 
великі проблеми. А маленькі діти 
— маленькі радості, великі діти 
— великі радості». Треба за таким 
принципом сприймати своїх дітей. 
Дивуюся оцим недолугим фразам: 
(патетично) «Нарешті під час ка-
рантину ми присвятили свою ува-
гу дітям». У мене завжди був і є час 
для своєї дитини, для родини. 
 Мене вчили не чекати вдяч-
ності за те, що робиш. Займайся 
тим, до чого серце лежить. Подя-
ка обов’язково прийде. Я відкрита 
людина: коли мені щось подобаєть-
ся, можу незалежно від часу доби 
подзвонити і сказати про це або на-
писати пост у «Фейсбуці». Люди 
іноді дивуються моїй щирості... Ну 
це ж правда, то чому про це не ска-
зати?! Треба бути відкритим світові 
і не скупитися на добрі слова і спра-
ви. Нам немає чого ділити в цьому 
світі, бо все твоє  буде твоїм, а що не 
потрібно — пройде повз. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Цієї осені на одному з віт-
чизняних топ-телеканалів 
обіцяють гучну прем’єру 12-
се рійного фільму «І будуть 
люди» — екранізацію одно-
йменного епохального рома-
ну Анатолія Дімарова. Перші 
частини твору побачили світ 
у роки «відлиги» — 1964, 
1966, 1968. У 1982 році про-
заїк отримав Шевченківсь-
ку премію за завершальну 
— «Біль і гнів» (1974, 1980). 
Телесеріал побудований у 
формі саги і крізь призму 
життя звичайних людей по-
казує турбулентні етапи ХХ 
століття: Першу світову вій-
ну, революцію, прихід ра-
дянської влади.
 Щоб розуміти, що пись-
менник був у темі, варто зга-
дати його біографію. Наро-
дився 1922 року на хуторі Га-
раськи (офіційно Миргород) 
на Полтавщині в родині учи-
теля Андроника Гарасюти. 
Коли родину розкуркули-
ли, батьки задля безпеки ді-
тей розлучилися: мати вка-
зала, що чоловік помер, змі-
нила документи і дала дітям 
прізвище сільського вчите-
ля Дімарова, який жив оди-
наком і помер незадовго до 
розкуркулення Гарасюти. 
Мати майбутнього письмен-
ника навіть знайшла «свід-
ків», які підтвердили цей 
факт. Тому Анатолій зрісся 
з прізвищем Дімаров. У ди-
тячих спогадах назавжди за-
лишився Голодомор...
 «До розробки екраніза-
ції роману Анатолія Дімаро-
ва ми приступили понад три 
роки тому. І він пройшов 
довгий шлях, оскільки такі 
складні й масштабні проєкти 
потребують багато часу і ре-
сурсів. Важливу роль у тому, 
що глядачі побачать серіал 
уже цієї осені, відіграла от-
римана нами держпідтрим-
ка. І ми дуже вдячні нашим 
партнерам FILM.UA Group 
за виконану роботу з реалі-
зації цього великого проєк-
ту, — розповідає керуюча 
директорка телеканалу СТБ 
Людмила Семчук. — З огля-
ду на рівень роману «І будуть 
люди» і тематику, яка в ньо-
му порушена, ми віримо, що 
екранізація стане важливою 
телевізійною і культурною 
подією для нашої країни. А 
також послужить поштов-
хом для того, аби книга Ана-
толія Дімарова була опуб-
лікована ще раз і нарешті 
стала доступною широкому 
колу читачів».
 Загалом робота над те-
лепроєктом тривала п’ять  
років. Ще у 2015-му Film.UA 
Group підписала угоду щодо 
екранізації роману з удовою 
письменника Євдокією Ді-
маровою. Режисер Аркадій 
Непиталюк після кінофіль-
мів «Кров’янка» і «Припут-
ні» не збирався повертатися 
до роботи в телесеріалах, утім 
із другого разу погодився ста-
ти режисером екранізації.

  «Для мене серіал «І бу-
дуть люди» цінний перш за 
все тим, що ця історія пока-
же сучасним українцям, як 
їхні діди-прадіди зуміли ви-
жити й залишитись людьми 
за нелюдських обставин, — 
каже Аркадій Непиталюк. 
— Це буде потрібним та ко-
рисним прикладом для сьо-
годення».
 У серіалі знялися понад 
120 акторів. Кастинг прохо-
див по всій Україні. Окрім 
Києва, актори приїздили зі 
Львова, Тернополя, Мико-
лаєва, Дніпра, Харкова, За-
поріжжя, Івано-Франківсь-
ка, Ужгорода, Одеси та інших 
міст. Ролі виконують, зок-
рема, Остап Дзядек, Акмал 
Гурєзов, Олена Борозенець, 
Катерина Григоренко, Віктор 
Жданов, Костянтин Темляк, 
Олександр Піскунов, Олек-
сандр Мавріц, Макар Тихо-
миров, Анна Тамбова, Ві-
талій Ажнов, Аліна Костю-
кова, Ігор Колтовський.
 Як у романі, так і в екрані-
зації серед героїв є мати пись-
менника, яка з двома мали-
ми дітьми тікала від розкур-
кулення. Загалом у серіалі 
представлено 12 основних 
героїв. Свирид Івасюта — за-
можний селянин, власник 
хутора. Уже маючи дорос-
лого сина, він одружуєть-
ся з молодою дівчиною Оле-
ною, яка закохується в най-
мита Василя Ганжу. Одно-
го дня вони наважуються на 
втечу. А Свирид, наздогнав-
ши втікачів, калічить Ганжу 
і, втративши самоконтроль, 
вбиває дружину. За це пот-
рапляє на каторгу і вже си-
вим, через 16 років, повер-
тається додому.
 Ще до трагедії, пізнавши 
справжнього кохання з Ва-
силем, Олена народила дів-
чинку Олесю. Ніхто не знає, 
чия вона насправді дочка — 
Свирида чи Ганжі. Залишив-
шись без матері назавжди і 
надовго — без батька, дівчи-
на покірно працює в госпо-
дарстві свого брата Оксена. 
Проте знайомство з сином 
священника Федором Світ-
личним, який спочатку прой-
нявся більшовицьким світог-
лядом, перевернуло її світ.
 Своя особлива історія і в 
Оксена Івасюти. Його пер-
шу дружину Варвару вбили 
дезертири, і він залишаєть-
ся сам із двома синами та мо-
лодшою сестрою. А потім, 
як колись його батько, одру-

жується зі значно молодшою 
за нього Тетяною. Коли в село 
повернеться Ганжа і стане го-
ловою сільради — Оксена виз-
нають «куркулем» і заберуть 
у нього землю.
 Василь Ганжа у серіалі — 
це працьовитий бідняк, що 
повірив у комунізм. Трагедія 
молодості ще більше утвер-
дила в ньому ненависть до 
багатих. Ставши за радянсь-
кої влади головою сільради, 
він намагається втілювати її 
політику і тим самим мстить 
«куркулеві» Оксену, синові 
Свирида. Та варто Василеві 
бодай раз критично оцінити 
радянську дійсність — як він 
сам потрапляє в опалу.
 У серіалі будуть неорди-
нарні образи Тетяни Світ-
личної — дочки бідного свя-
щенника, яка в єпархіаль-
ному училищі підсипала пе-
рець учительці в табакерку; 
сина сільського лікаря Оле-
га Мирославського, чийо-
го батька вбили червоноар-
мійці-мародери, а юнак ви-
рішив йти воювати на боці 
УНР проти більшовиків; Ми-
хайла Гайдука, який іде з си-
нами в ліс і зі зброєю в руках 
починає селянське повстан-
ня.... Молодий Іван Івасю-
та мститиметься озвірілому 
комсомольцю Твердохлібу, 
що провадить конфіскацію 
харчів у селі на тлі тотально-
го голоду.
 Спеціально для проєк-
ту була побудована унікаль-
на локація — «хутір Івасют» 
— у мальовничій місцевості 
на Київщині біля села Ба-
рахти. Для проїзду техніки 
навіть довелося прокласти 
туди дорогу, використавши 
на це 20 тонн щебеню. У пе-
ріод зйомок там тримали ко-
ней, свиней, гусей, курей, 
собак. Протягом знімально-
го процесу було організова-
но три постановочні пожежі. 
Одну з хат спеціально побу-
дували для того, щоб ефект-
но її спалити.
 Музику для серіалу на-
писав молодий композитор 
Роман Черенов. А дві голо-
вні пісні, які стали лейтмо-
тивом, створив українсько-
німецький фольк-джаз гурт 
Leleka. Ці композиції — 
варіації української народ-
ної пісні «Зозуля». «І будуть 
люди» — проєкт виробниц-
тва студії Film.UA на замов-
лення Міністерства культу-
ри та інформаційної політи-
ки України. ■

ЕКРАНІЗАЦІЯ

Кохання, ради, УНР і Голодомор
У телесеріалі 
покажуть сагу 
про українське село 
100-літньої давнини

■

Остап Дзядек у ролі Оксена та Олена Борозенець — 
у серіалі його друга дружина Тетяна,
Фото надане Film.UA Group.

❙
❙
❙

Римма Зюбіна та Олег Коркушко у виставі «Це все вона». 
Фото надано Молодим театром.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Син грає на скрипці, а щеня на-
співує йому в такт. Нарешті батько не 
витримує:
 — Припини негайно! Ти можеш 
грати те, що Рекс не знає?

* * *
 Табличка на лавці в парку:
 — Обережно! Пофарбовано. 
Якщо не липне до рук, то це ще не 
означає, що не прилипне до штанів.

* * *
 У зоомагазинi чоловiк приці-
нюється до хвилястих папуг:
 — А чи будуть ці папужки ще-
бетати? А розмовляти?
 — Ви одружені?
 — Так.
 — І вам мало?

* * *
 Працюючи у винному магазині, 
Фіма у 40-річних жінок вимагав пас-
порт. Вони світилися так, що можна 
було економити на лампочках.

* * *
 — Дайте, будь ласка, свічки для 
ювілейного торта. У Розочки день 
народження.
 — Вітаю! Їй 30, як зазвичай?

* * *
 — Науме Йосиповичу, і що це 
ви не в настрої?
 — Сьогодні поїхали з Цилею 
розлучатися. Не доїхали.
 — Що так?
 — Посварилися.

А руки я вам більше не подам
Психологічні наслідки людства після пандемії коронавірусу поки складно оцінити, але до них варто 
готуватися не менше, аніж до економічної кризи

По горизонталі:
 1. Прізвище військового меди-
ка-білоруса, підло вбитого росія-
нами під Зайцевим. 3. Захист від 
дощу. 9. Центральний район Італії, 
столицею якого є Флоренція. 10. 
Оголошення про концерт. 11. Плід 
ломбардського горіха, культивована 
ліщина. 13. «Хата» для авто. 14. Тех-
нічний процес формування рядків та 
тексту оригіналу для подальшого вер-
стання шпальт і друкарської форми. 
16. Поширене в Росії знаряддя кату-
вання. 18. Сторона світу. 19. Гірсько-
стрілецький батальйон спеціального 
призначення внутрішніх військ МВС 
України. 21. Гаплик по-німецьки. 22. 
Ім’я відомого узбецького поета і мис-
лителя. 26. Офіційна папська гра-
мота, послання. 27. Представник ви-
борців у радах чи парламенті. 28. Три-
кутна піраміда. 29. Чоловіча сорочка 
з короткими рукавами і комірцем.
По вертикалі:
 1. «Священна війна» палестин-
ців проти ізраїльтян. 2. Відомий нор-
везький поет і драматург. 4. Солоне 
озеро на межі Казахстану й Узбекис-
тану, яке майже висохло. 5. Популяр-
ний фільм Джеймса Кемерона про 
планету Пандора. 6. Представник 
великого капіталу, який впливає на 
політику держави і формує її у влас-

них інтересах. 7. Натуральний пода-
ток із народів Сибіру і Півночі Росії, 
головним чином хутром. 8. Велика 
соковита ягода, яку вважають ово-
чем. 12. Відкидна покришка, що при-
криває мотор або якийсь механізм у 
машині. 13. У давньогрецькій міфо-
логії — потвора з тілом змії і голо-
вами дракона. 15. Вимагання чогось 
понад норму, забирання останнього, 
грабіж. 17. Жіноча прикраса на руку. 
19. Висушені абрикоси без кісточки. 
20. Гірська система у Європі. 23. На-
мет, часто без бічних стін. 24. Насто-
ятель католицького монастиря. 25. 
Український чубатий птах.■

Кросворд №64
від 17—18 липня

з 27 липня до 2 серпня
 Овен (21.03—20.04). Якщо ви прагнути-

мете збільшувати свої зв’язки і фіксуватися на 
постійному пізнанні нового, на вас чекає бага-
то неприємних сюрпризів.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). У вас можуть ви-
никнути проблеми зi здоров’ям, загостряться 
хронiчнi хвороби. Усе залежить від вашого віку 
і способу життя.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28. 

 Близнюки (22.05—21.06). Сильні по-
чуття призведуть до того, що ви будете стри-
манiшими, щирішими і чуттєвішими. Ближче 
до вихiдних чекайте приємнi новини.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Рак (22.06—23.07). Ваша енергія буде на 
висоті, оскільки цей період сприятливий і в ко-
ханні, і в роботі. Щоб досягти бiльших успiхiв, 
доведеться багато працювати. 
 Дні: спр. — 28; неспр. —30.

 Лев (24.07—23.08). Завдяки імуніте-
ту ви уникнете втоми і хвороб. Незайвими бу-
дуть спортивнi вправи i прогулянки на свiжо-
му повiтрi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Діва (24.08—23.09). У цей період зірки 
оберігають вас. Будьте обережні у виборі їжі, 
інакше можуть виникнути проблеми з трав-
ною системою.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Терези (24.09—23.10). Попереду бага-
то несподіванок — як приємних, так і не дуже. 
Необхідно буде докласти зусиль, щоб домог-
тися бажаного.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Найголовні-
ше для вас — упевненість у собі. Зберігайте 
спокій у будь-якій ситуації, не робіть необду-
маних вчинків — i знайдете відповіді на всі 
запитання.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Стрілець (23.11—21.12). Сприятливий 
період для створення нової сім’ї, не бійтеся ос-
відчитися в коханні, якщо хочете якнайшвид-
шого розвитку подій.
 Дні: спр. —28; неспр. — 29.

 Козеріг (22.12—20.01). Розбіжності в 
сім’ї можуть виникнути через гроші або со-
ціальний статус. Зірки будуть цілком на ва-
шому боці, ви з легкістю зможете добитися 
взаємності в будь-якому випадку.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Водолій (21.01—19.02). Особисте життя 
відрізнятиметься стабільністю. Самотні люди 
можуть зустріти людину, з якою в них будуть 
серйозні та сприятливі стосунки.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Риби (20.02—20.03). Любов займати-
ме практично весь ваш час, професійна діяль-
ність відійде на другий план. Постарайтеся до-
сягти гармонії у цих двох сферах.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2. ■

Дара ГАВАРРА

 Послаблення карантину в багатьох регіо-
нах планети спричинило новий сплеск захво-
рюваності на коронавірус. Цьому сприяє та-
кож і розслабленість людей, які, посилаю-
чись на літню спеку, перестають носити за-
хисні маски, збираються компаніями в кафе, 
на пляжах, в інших громадських місцях. До-
сить страшну картину щодо захворюваності 
можна спостерігати в США, де ця зараза не 
відступає. Тож зірки всіляко закликають лю-
дей дотримуватись запобіжних заходів, по-
казуючи це на власному прикладі.
 Так, зірки серіалу «Друзі» Дженніфер 
Еністон та Кортні Кокс (які і в житті товаришу-
ють ось уже понад два десятиліття) вирішили 
записати відеоролик, який рекламує захисні 
маски. Спочатку на екрані з’являються два 
собаки, один з яких тримає у зубах маску, і 
під кадром титр «Просто одягни це». Під дру-
гим псом з’являється напис «Ні!». «Я зроб-
лю так, щоб воно того вартувало», — йдеть-
ся далі в титрах, і пес випускає з зубів маску, 
другий же підхоплює її, собаки зближуються, 
і йдуть титри: «Я ніколи не приваблював тебе 

більше, ніж зараз!». Далі в 
кадрі з’являються подруги 
— 56-річна Кортні Кокс 
та 51-річна Джен Еніс-
тон, які сидять у синіх 
масках, а попереду 
них два пси підніма-
ють білі захисні за-
соби над морда-
ми, ніби показую-
чи всім, що треба ро-
бити. Виклавши це відео у 
себе в «Інстаграмі», Корт-
ні не стала нічого зайвого 
писати — просто поставила 
два рожеві сердечка. Звіс-
но, всіх зворушили ці кадри, 
адже будь-яка з’ява тварин на 
сторінках соцмереж викликає 
масу позитивних емоцій, а 
якщо вони ще й приносять ко-
ристь у вигляді важливої со-
ціальної реклами, то це повний 
дзен. ■

ЗІРКОВА РЕКЛАМА

Жіноча дружба? 
Ось вона!
Зірки серіалу «Друзі» знову разом

■

Кортні Кокс 
та Дженніфер Еністон.

❙
❙

25—26 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями грози. 
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, 
удень +26...+28. Пiслязавтра вночi +15...+17, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +26...+28.
Вінниця: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +29...+31.

23 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 22-25 градусів, у Дніпрі біля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: 
уночi +12...+14, удень +20...+22.
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