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Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя                                                                     стор. 7

стор. 5»

Економічні 

важелі Європи 

проти режиму 

Лукашенка 

Фото з сайту buduysvoe.com.❙

РИМА ТИЖНЯ

Зміна сезонів
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Прохолода ця щось затяглась. 
Потрібне уже тепло нам, 
Бо цілу весну крізь нас 
Ішов циклон за циклоном. 
Дощик все лляв і лляв, 
З неба все ринув і линув, 
Плекаючи на полях 
Різні їстівні рослини. 
І як би ти не замикавсь 
Від нас, навколишній світе, 
Вже візьме в обійми нас 
Наступного тижня літо! 
Є в нас гори, ліси, луги, 
П’янкі лугів аромати! 
Є річок і озер береги, 
І літо вже кличе у мандри!

Санкціями по нахабній пиці

стор. 13»

Чому варто 

відвідати 

музей «пива & 

sамогону»

Не вмієш пить, не «мучай» 
горло

стор. 3»

Друга після 
«Слова»

У квартирі, де жив 

Юрій Шевельов, 

оселився Юрій 

Андрухович 

l

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,428 грн 

1 € = 33,491 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

Борг із тобою!
Чому кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку, 
а переважно пішли на рефінансування старих позик стор. 4»
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«Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, 
яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо 
розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають 
мінським майданчиком».

Леонід Кравчук
глава української делегації 

у Тристоронній контактній групі

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— стартова ціна 

виставленої на продаж колонії №51 в Одесі, повідо-
мив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

223 млн
закордонних паспортів
було видано в Україні впродовж останніх 
п’яти років, зазначили в МЗС.

євро
ЄС дасть 

Україні на розвиток інфраструктури, 
повідомили в Міністерстві фінансів.

земельних 
ділянок

роздано з 2015 року ветеранам бойових дій на 
сході України, запевняють у Держгеокадастрі.

гривень
допомоги з 

наступного року обіцяє Кабмін при 
народженні чи всиновленні дитини, 
якщо ухвалять нові пропозиції.

Понад 16,5 млн 180 тис. 50 тис.7 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПЕРЕМОГА

 «Язик» поза 
законом
Львівський активіст 
чотири роки боровся 
за українську мову 
в Харкові
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Мова окупанта більше не має в Хар-
кові регіонального статусу. Аби домог-
тися такого вердикту в суді, доцент ка-
федри програмування Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка Святослав Літинський витра-
тив чотири роки. І ось нарешті сталося. 
Харківський окружний адміністратив-
ний суд, незважаючи на спротив місце-
вих чиновників, днями ухвалив рішен-
ня на користь позивача. 
 Уперше з проханням про відміну 
мовного статусу львів’янин звернувся 
до Харківської міськради ще в серпні 
2018 року, але на його лист там уза-
галі не відреагували. «Тоді ми пішли 
до суду й виграли дві інстанції, — роз-
повів активіст. — Після цього місь-
крада надала відповідь, але повідоми-
ла, що вони нічого скасовувати не бу-
дуть. Із цією відмовою ми звернулися 
до прокуратури, аби та в судовому по-
рядку оскаржила регіональну мову в 
Харкові. Але звідти не надійшло жод-
ної відповіді. Ми знову звернулися до 
суду і вкотре виграли дві інстанції. 
Після цього відповідь від прокурату-
ри надійшла, але вдруге з відмовою». 
 Черговий похід до суду теж був ус-
пішним. І оскільки у згаданому ві-
домстві пів року ігнорували ухвалене 
суддею рішення, довелося порушити 
кримінальне провадження. Лише піс-
ля цього там подали давно очікуваний 
позов. 
 Як відомо, регіональний статус 
російська мова отримала фактично в 
усіх східних i південних областях краї-
ни після прийняття Верховною Радою 
часів Януковича Закону «Про осно-
ви державної мовної політики». Але 
в 2018 році його скасували, тому при-
йняті міськими радами рішення вия-
вилися недійсними. За час, що минув, 
Святослав Літинський домігся відміни 
регіональних статусів російської мови 
у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Донецькій, 
Харківській та Одеській областях. Те-
пер ось черга дійшла й до Харкова. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Збройні формування РФ не переста-
ють обстрілювати позиції підрозділів 
Об’єднаних сил, ігноруючи режим при-
пинення вогню. За добу середи, 26 трав-
ня, було зафіксовано дев’ять порушень 
режиму припинення вогню.
 Поблизу населеного пункту Кримсь-
ке ворог відкривав вогонь із мінометів 
калібру 120 мм та озброєння бойових 
машин піхоти. Біля Пісків російсь-
кі найманці застосували міномети 82-
го калібру. Неподалік Причепилівки 
російські окупанти здійснили обстріл 
у бік позицій наших захисників із міно-
метів 82-го калібру, гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї.
 У районі населеного пункту Крас-
ногорівка противник відкривав вогонь 
зi станкових протитанкових гранато-
метів i великокаліберних кулеметів. А 
в передмісті Павлополя ворог двічі від-
кривав вогонь iз гранатометів різних 
систем i стрілецької зброї.
 Біля Водяного окупанти здійсни-
ли обстріл iз ручних протитанкових i 
підствольних гранатометів. Поблизу 
селища Південне окупанти вели вогонь 
по позиціях наших захисників iз вели-
кокаліберних кулеметів i стрілецької 
зброї, а поблизу Авдіївки противник 
відкривав вогонь зі снайперської зброї.
 Станом на ранок 27 травня зафіксо-
вано два порушення режиму припинен-
ня вогню. Поблизу Пісків ворог відкри-
вав вогонь iз мінометів 120-го калібру 

та великокаліберних кулеметів. Непо-
далік населеного пункту Причепилівки 
російські найманці вели вогонь iз міно-
метів 120-го калібру, озброєння бойо-
вих машин піхоти, гранатометів різних 
систем, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї.
 На ворожі обстріли українські за-
хисники відкривали вогонь у відповідь. 
У четвер, 27 травня, неподалік селища 
Новотошківське Попаснянського райо-
ну Луганської області внаслідок воро-
жого обстрілу загинув український 
військовий. Про це повідомила прес-
служба ОТУ «Північ». Про всі факти 
порушень Українська сторона СЦКК 
повідомила представників ОБСЄ.
 Варто наголосити, що в російських 
пабліках інтернету оголошеннями за-

манюють солдатів на Донбас, щоб вою-
вати на боці бойовиків «ЛНР» і «ДНР». 
«Перш за все, у всіх оголошеннях бій-
ців «ЛДНР» заманюють зарплатами, і 
вони в цілому стандартні. 16 тис. 450 
рублів — базова зарплата солдата (224 
долари або 6 тис. 164 гривні). До неї мо-
жуть iти надбавки до 1 тис. 500 рублів. 
Виплата бойових — 2% від зарплати за 
день, прирівняний до участі в бойовій 
обстановці на першій лінії (близько 
300 рублів), у другій лінії — 1% у день 
(близько 150 рублів)», — розповів жур-
наліст Юрій Бутусов.
 «Виходить, піхотинець-контракт-
ник «ДНР» і «ЛНР», ризикуючи голо-
вою щодня у передових траншеях, мак-
симально за місяць може отримати 25 
тис. 500 рублів (9 тис. 550 гривень або 
348 доларів», — додав журналіст.
 Він для порівняння навів приклад 
зарплати українських воїнів. За інфор-
мацією Юрія Бутусова, максимальний 
її розмір становить 32 тисячі гривень. 
«Тодi як піхотинець-контрактник ЗСУ 
отримує мінімальну зарплату 10 тисяч 
гривень (364 долари). При цьому при 
укладенні першого контракту солда-
ту виплачується одноразова допомога 
18 тис. 160 гривень (660 доларів). А за 
виконання завдань у першій лінії сол-
дат отримує на фронті додатково 17 ти-
сяч на місяць, плюс 5 тисяч за бездоган-
ну службу. Таким чином більшість сол-
датів у піхоті при постійній службі на 
першій лінії отримує 32 тисячі гривень 
у місяць (1 тис. 165 доларів)», — зазна-
чив він. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Сім років тому, 26 травня 2014-го, 
почалися бої за Донецький аеропорт. 
Близько 3-ї години ночі тоді на тери-
торію Міжнародного аеропорту «До-
нецьк» імені Сергія Прокоф’єва при-
їхало близько 80 озброєних бойовиків 
самопроголошеної «ДНР» і висунули 
вимоги про виведення українських 
військових, що охороняли внутрішній 
периметр аеропорту. Близько 7-ї ран-
ку до бойовиків прибуло підкріплення 
переважно з чеченців. 
 Через наявність у терміналі аеро-
порту цивільного населення українсь-
кі військові відступили в розташова-
ний поблизу старий термінал i розпо-
чали приготування до бою. За даними 
журналістів «Армії Інформ», які від-
новлювали хід подій, Державіаслуж-
ба України в цей проміжок часу вида-
ла повідомлення, за яким польоти до 
Донецька були заборонені до 18.00 26 
травня (однак аеропорт уже не відновив 
свою роботу). На льотне поле аеропорту 
висадився український десант — зай-
няли периметр і диспетчерські вежі.
 Близько 11-ї години ранку сторони 
вступили у вогневий контакт, у ході 
якого бойовики, які перебували пе-
реважно у скляній будівлі аеровокза-
лу, зазнали перших втрат. Українсь-
ка влада висунула бойовикам ультима-
тум, який залишився без відповіді. О 
13-й годині по завершенні дії ультима-
туму українські силовики розпочали 
активну фазу антитерористичної опе-
рації. По позиціях терористів було за-
вдано авіаційного удару. Під удар пот-
рапила частина бойовиків, які намага-
лися обладнати вогневі позиції на даху 
одного з приміщень аеропорту.
 Після попереджувальної атаки 
штурмовика Су-25 авіаудар на ура-
ження завдав винищувач МіГ-29. Вог-
нем із гелікоптерів Мі-24 знищили 
зенітну установку терористів. В аеро-

порту висадився армійський десант і 
блокував терористів у будівлі аеропор-
ту, яка легко прострілювалася. Забло-
кованих у будівлі бойовиків намагали-
ся підтримати найманці з РФ, які при-
були до Донецька зі Слов’янська на ма-
шинах «швидкої допомоги».
 Близько 18.30, виконуючи рішен-
ня про відступ з аеропорту, бойови-
ки завантажилися на два КамАЗи. На 
під’їзді до міста вантажівки знищили 
бійцi з батальйону «Восток», які ви-
рішили, що то на КамАЗах з аеропор-
ту на Донецьк розпочали наступ ук-

раїнські підрозділи.
 У результаті бою 26 травня 2014 
року Збройні сили України втримали 
контроль над Донецьким аеропортом 
і відбили атаку бойовиків. Втрати во-
рога сягали близько 100 осіб убитими. 
Під час бою в аеропорту було знищено 
літак Як-40, що належав Маріупольсь-
кому металургійному комбінату.
 Бій 26 травня 2014 року став по-
чатком тривалого протистояння за 
Донецький аеропорт. Його утримува-
ли 244 дні! 
 Героям України — слава! ■

НА ФРОНТІ

«Пси війни»
В інтернетi росіян 
заманюють воювати 
на боці бойовиків 
самопроголошених 
незаконних республік 
на українській території 

■

ПАМ’ЯТЬ

Незламність кіборгів
Донецький аеропорт утримували 244 дні 

■

Пам’ятаймо незламних кіборгів.
Фото з сайту 5.ua.

❙
❙

Святослав Літинський.❙
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тонн
стано-

вить загальний вилов водних біоресурсів 
цьогоріч в Україні, заявили в Держриб-
агентстві.

Понад 23 тис.
юнаків весняного призову 
призвано на строкову службу до лав Держприкор-
донслужби, повідомляє пресцентр МВС України.

українців
не готові до 

міграції всередині країни заради сезон-
ної роботи, згідно з результатами дослі-
дження Jooble.

виконано 
роботи з 

реалізації проєкту «Стіна» на кордоні 
з Росією, поінформували в Держпри-
кордонслужбі.

випадків
завезення на територію України 

карантинних мікроорганізмів попереджено 
цьогоріч, повідомила голова Держпродспо-
живслужби Владислава Магалецька.

Майже  1 тис.400 Понад 60% На 51,4% 37
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ІНФРАСТРУКТУРА

Мандрувати 
Дніпром
Знову відкрити річковий порт 
планують у Каневі
Людмила НІКІТЕНКО

 У Каневі працюють над тим, аби запустити в ро-
боту річковий порт. Із  карти портів України він зник 
після реконструкції у 2010 році. Нині ж на Черка-
щині роблять усе можливе, аби тут можна було при-
ймати судна та запустити річкові перевезення. 
 За словами голови Черкаської ОДА Олександ-
ра Скічка, порт Канева обов’язково повернеться до 
переліку діючих портів України. Про це  є домов-
леність із керівником ДП «Адміністрація річко-
вих портів» Олександром Козловським. «Питання 
запуску річкових перевезень — комплексне, адже 
йдеться не тільки про обслуговування пасажирів, 
а й про визначення перспективних маршрутів», — 
пояснює Олександр Скічко.
 Наразі будівля річкового вокзалу в Каневі піс-
ля останньої реконструкції не має технічного пас-
порта, тож не може приймати судна. Очільник  об-
ласті каже: «Тому зараз ми працюємо над вирішен-
ням усіх бюрократичних питань. Нині фахівці го-
тують потрібну технічну документацію, а водолази 
вже обстежили дно Дніпра».
 Уже домовилися про косметичний ремонт пор-
ту. Все це потрібно, аби відновити пасажирські пе-
ревезення Дніпром. Нині в Шевченковому краю на-
працьовують дорожню карту запуску всіх річкових 
перевезень. ■

ОВВА!

Догрався 
зброєю
У Черкасах офіцер торгував 
пістолетами
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах під час спецоперації співробітники 
СБУ затримали військовослужбовця Нацгвардії на 
торгівлі вогнепальною зброєю. Як повідомила «Ук-
раїні молодій» Катерина Дрога з управління СБУ в 
області, він намагався збути перероблені для стріль-
би травматичними набоями стартові пістолети. 
 «За попередньою версією слідства, переробку на 
бойові стартових пістолетів організував начальник 
озброєння однієї з частин. «Майстерню» він обла-
штував у підсобному приміщенні за місцем прожи-
вання», — розповіла Катерина Дрога. Клієнтів на 
купівлю зброї офіцер підшуковував через особисті 
зв’язки, зокрема в кримінальних колах. 
 Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії 
поблизу одного з торговельно-розважальних за-
кладів у центрі Черкас, коли той пробував збути 
три пістолети та комплект набоїв до них. Під час 
проведення обшуків у помешканнях, майстерні 
та автомобілі підозрюваного виявили чотири пе-
рероблених пістолети та комплектуючі частини 
до них, майже 200 бойо вих набоїв різного каліб-
ру, спеціальне обладнання для переробки на вог-
непальні. 
 У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 
263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу Украї-
ни затриманому повідомлено про підозру. Вирішу-
ють питання щодо обрання йому міри запобіжного 
заходу. Триває досудове слідство.
 Операцію проводили спільно зі слідчими те-
риторіального управління ДБР, розташованого в 
Києві, під процесуальним керівництвом Черкась-
кої спеціалізованої прокуратури у військовій та 
оборонній сфері центрального регіону. ■   

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Письменник Юрій Ан-
друхович став першим 
гостем, якого харків’яни 
запросили розпочати іс-
торію другої літературної 
резиденції міста, що не-
давно запрацювала в бу-
динку «Саламандра». Тут 
в одній iз квартир до 1944 
року  мешкав iз матір’ю 
славіст-мовознавець Юрій 
Шевельов. Як «УМ» уже 
повідомляла, аналогічна 
локація кілька років тому 
відчинила двері у відомому 
будинку «Слово», де тепер 
почергово працюють відо-
мі митці. Їхнiй приїзд стає 
знаковою подією не одно-
го дня, оскільки імениті 
гості, за згодою сторін, 
залишають у свої творах 
згадку про Харків. 
 Пан Андрухович у цьо-
му сенсі не став винятком, 
оскільки готуватиме свою 
частину складного літера-
турно-музичного проєкту, 
пов’язаного з історією Ук-
раїнського радіо. «Ідея на-
лежить художнику Ми-
киті Кадану, — каже Ан-
друхович. — Це радіопе-
редача з 1931 року, яка 
лунала звідси, з Харкова, 
тодішньої столиці Украї-
ни, столиці Українського 
радіо. Кореспондент цьо-
го радіо приїздить до на-
шого Станіслава (тоді ще 
до Польщі), аби скласти 
звіт про виставку сучас-
ного мистецтва. Ось цей 
звіт — моє завдання у зга-
даному проєкті. Це мене 
й наштовхнуло на дум-

ку, що треба бути ближче 
до першоджерела. Тобто 
треба бути в Харкові, де в 
1924 році заговорила пер-
ша радіостанція в Україні 
і третя у світі. До речі, міс-
це, де вперше пролунали 
знамениті слова «Альо, 
альо, сім, сім, сім, гово-
рить Харків», недалеко 
звідси».
 Приїзд Юрія Андру-
ховича до резиденції в бу-
динку «Саламандра» ці-
кавий і тим, що письмен-
ник особисто зустрічав-
ся з відомим славістом, 
і той навіть написав від-
гук про його дебютний ро-
ман «Рекреації». Зокре-
ма, прозу  молодого автора 
тоді філолог назвав «шам-
панською», що теперіш-
нього метра від літерату-
ри радує й понині. 
 Друга їхня зустріч від-
булася в 1998 році у нью-
йоркській квартирі Юрія 
Шевельова. Так сталося, 
що з об’єктивних причин 
гості добряче спізнилися, 
проте господар їх таки до-
чекався. 
 — Він сказав: «Заходь-
те, я з радістю вас прийму. 
Правда, вам доведеться 
мене терпіти без крават-
ки», — пригадує письмен-

ник. — Тобто протягом 
трьох годин він чекав на 
нас у костюмі, святковій 
сорочці та краватці. Втім, 
коли ми прийшли, він був 
уже в домашніх капцях. 
То були дуже насичені й 
змістовні півтори-дві го-
дини. За цей час стільки 
всього було переговорено.
 Цього року резиден-
ція в «Саламандрі» при-
йматиме також музикан-
та Юрія Гуржі, який ра-
зом iз Сергієм Жаданом 
створюватиме альбом на 
тексти футуристів 20-х 
років минулого століття. 
А наступним приїде  бри-
танський режисер Джона-
тан Бен-Шауль, аби глиб-

ше вивчити біографію та 
творчість Миколи Хви-
льового. 
 За словами співробіт-
ниці Літературного му-
зею Тетяни Пилипчук, 
харківські творчі рези-
денції цікавлять митців, 
для яких має значення 
робочий простір і які ці-
кавляться харківською 
історією. «Таких худож-
ників ми дійсно раді ба-
чити, — каже вона. — На-
приклад, Вірляна Ткач 
планує приїхати, оскіль-
ки хоче попрацювати з 
темою Курбаса. А Яри-
на Цимбал уже приїхала, 
бо для неї важливий кон-
текст будинку «Слово». ■

Людмила КОХАН

 Столицю Угорщини 
знають за Будою і Пеш-
том, численними моста-
ми, королевою-консор-
том Сісі, розкішним пар-
ламентським будинком. 
Утім місто на Дунаї може 
здивувати й несподіванка-
ми — печерами, в які ук-
раїнська мова доведе. У 
Будапешті днями офіцій-
но запроваджено два ук-
раїномовні аудіогіди в 
найдовших печерах Угор-
щини. Озвучку створила 
професійна команда жур-
налістів.
 Будапешт є одним з 
унікальних місць у світі, 
надра якого приховують 
приблизно 200 відомих 
печер загальною протяж-
ністю понад 60 км. Серед 
найвідоміших — Палвел-
ді і Самлегеді.
 В Угорщині всі пече-
ри перебувають під поси-
леною охороною. Палвел-
ді вже 1944 року оголоше-
но природно-заповідним 
об’єктом. Згодом, 1982 

року, Палвелді та Сем-
легеді зарахували до за-
повідних об’єктів особли-
вого статусу охорони.
 Печеру Палвелді від-
крили в 1904 році. Унас-
лідок розчинення водою 
гірських пород там утво-
рилися сталактити чудер-
нацьких форм. Екскурсія 
підземними просторами 
дарує захопливі вражен-
ня: 28-метрову різницю 
між рівнями печери мож-

на подолати Курячою дра-
биною, що має понад 400 
щаблів, та шестиметрови-
ми крутими Сходами ве-
летнів.
 Печеру Семлегеді нази-
вають «Підземним квітко-
вим садом» Будапешта. Її 
відкрили в 1930 році. Ту-
ристи, проходячи обла-
штованим маршрутом за-
вдовжки 500 метрів, ма-
ють змогу помилуватися 
картинами різноманіт-

них мінералів, що вкри-
вають стіни печери. Пос-
тійна температура там 
+12, а висока вологість 
повітря не залишає жод-
них шансів пилу. Тож це 
місце виконує функції й 
оздоровчого об’єкта.
 Уляна Княгинецька — 
ініціатор і керівник украї-
номовних аудіогідів, член-
киня Товариства українсь-
кої культури в Угорщині, 
голова видавничої комісії 
при товаристві «Нова хви-
ля» — висловлює щиру 
подяку професійній ко-
манді, фахівцям, партне-
рам у запровадженні двох 
україномовних аудіогідів: 
Куніш Дьондьвер, керів-
нику групи обслугову-
вання печер, — за надан-
ня можливості у запро-
вадженні україномовних 
аудіогідів; Єлизаветі Ла-
дані, голові українського 
самоврядування Уйпеш-
та, — за переклад; Ва-
лентині Бойко та Наталії 
Шевченко — за редагуван-
ня; Вікторії Сидоренко — 
за озвучення. ■

ТУРИЗМ

Мова зайшла в унікальні печери
У Будапешті запровадили одразу два україномовні аудіогіди

■

У печерах Будапешта запрацювали україномовні гіди.
Фото надане Товариством української культури в Угорщині.

❙
❙

РЕЗИДЕНЦІЯ

Друга після «Слова»
У квартирі, де жив Юрій Шевельов, оселився 
Юрій Андрухович

■

Юрій Андрухович двічі зустрічався з Юрієм Шевельовим.
Фото Укрінформу.

❙
❙
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Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Розібравши по кісточках нещодавню 
пресконференцію президента Зеленсь-
кого, оглядачі дійшли висновку: гарант 
більш впевнений та краще тримається 
на публіці, однак неправдивої інформа-
ції та маніпуляцій, коли йдеться про ре-
альні проблеми, на жаль, не поменша-
ло. Президент наголошує, зокрема, про 
важливість незалежності Національ-
ного банку, але фактично (хоч і плута-
но) підтверджує свій вплив на рішення 
НБУ: «І щодо звільнення голови Нац-
банку: ви знаєте, з чим я боровся. З тим, 
щоби були зменшені відсотки по креди-
тах, це дуже непросто для нашого насе-
лення. Що я отримав? На сьогодні я як 
президент це гарантував і отримав. За-
мість 20-25%, які є… які були до цього 
часу, до нового голови Національного 
банку, я не хочу говорити, що це тільки 
його перемога, це всього Національного 
банку перемога. Тим не менш, програма 
«5-7-9» з’явилась».
  Дійсно, станом на середину травня 
2021 року за програмою «5-7-9» вида-
ли 15 тисяч 406 кредитів на загальну 
суму 39,5 мільярда гривень. Проте кре-
дити за програмою «5-7-9» — це субси-
довані державою позики, а не ринкові 
(у 2020 році на цю програму витраче-
но 2 млрд грн з державного бюджету 
і стільки ж заплановано на 2021 рік). 
Ринкові кредити для бізнесу в націо-
нальній валюті коштують  зараз близь-
ко 8% (короткострокові) та 15% (дов-
гострокові). Тобто дешеві кредитні ре-
сурси — це не заслуга президента, а пе-

редусім — кошти платників податків, 
пам’ятаймо про це. 
 На запущену  урядом 1 лютого 2020 
року програму «Доступні кредити 5-7-
9%» покладали великі сподівання. У 
Кабінеті Міністрів розраховували, що 
вона сприятиме зростанню рівня зайня-
тості, розвитку інноваційних та ефек-
тивних підприємств, розширить подат-
кову базу і збільшить доходи державно-
го бюджету. Проте плани зруйнували 
пандемія і карантинні заходи, що при-
звели до закриття багатьох сегментів 
бізнесу. За перший рік роботи програ-
ми «Доступні кредити 5-7-9%» за під-
тримки держави підприємці отримали 
кредитів на 32 млрд грн, але майже по-
ловина з них — 14,5 млрд грн — пішла 
не на розвиток бізнесу, а на рефінансу-
вання старих боргів під 0% річних. Під 
час коронакризи це був правильний 
крок, який допоміг не допустити кри-
зи неплатежів у банківському секторі.
 Ще 12,7 млрд грн із загальної суми — 
це так звані антикризові кредити на по-
повнення оборотного капіталу під 0-3% 
річних. І лише 4,8 млрд грн, або 15% від 
виданих за програмою кредитів, — це 
інвестиційні позики підприємцям, які 
розвивають бізнес та створюють робочі 
місця. Саме заради цього була розробле-
на та запущена ця програма. 
 Так чи виконує програма свою основ-
ну функцію? Попит на інвестиційні кре-
дити суттєво не змінився: їх щотижня 
видають в середньому на 100 млн грн., 
180-300 млн грн видають  на рефінансу-
вання взятих раніше позик (позичаль-
ники, які хотіли зменшити витрати на 

обслуговування таких кредитів, це вже 
зробили).
 Єдиним продуктом програми, попит 
на який зріс, стали антикризові креди-
ти під 0%. Щотижня їх видають на 1-
1,5 млрд грн, і цим скористався аграр-
ний бізнес. За даними Міністерства 
економічного розвитку, сільське гос-
подарство є найбільшим отримувачем 
коштів за програмою «Доступні креди-
ти 5-7-9%». Усього на агробізнес при-
падають 53% виданих у рамках про-
грами позик. Нічого поганого в цьому 
нема, нехай навіть за кошти платни-
ків податків. Більшість країн підтри-
мує власних селян, і в Україні щонай-
меньше п’ять таких програм підтрим-
ки. Крім того, в лютому 2021 року для 
агровиробників знизили ставку ПДВ з 
20% до 14%. До речі, саме агробізнес 
має сьогодні найнижчий портфель неп-
рацюючих кредитів — 7%. Тобто скар-
житися на відсутність уваги вітчизня-
ний агробізнес не може. Але Україна от-
римала дещо парадоксальну ситуацію. 
Той бізнес, заради підтримки якого за-
проваджувалася програма і який ство-
рює робочі місця, має сплачувати за свої-
ми позиками 5-9% річних. А той бізнес, 

який приєднався до програми згодом, 
який рефінансує свої позики чи бере кре-
дит на поповнення оборотних коштів і не 
зобов’язаний створювати робочі місця, 
взагалі не сплачує відсотки за користу-
вання державними коштами. Розраху-
нок був на торгівлю, яка потерпає від 
карантину. Проте на неї припало 20% 
кредитів, а на агробізнес — 53%. 
 А що далі? За нинішніх обсягів фі-
нансування навіть якщо позик більше 
не видаватимуть — витрати на компен-
сацію відсоткових ставок лише у 2021 
році перевищать 3 млрд грн. У бюджеті-
2021 на програму доступних кредитів за-
кладено удвічі менше коштів — 1,6 млрд 
грн. За подальшого прискорення фі-
нансування доведеться або перерозподі-
ляти гроші з інших статей, або збіль-
шувати дефіцит державного бюджету, 
друкувати гроші. Процентні ставки за 
кредитами та депозитами залежать від 
інфляції та ризику країни. І незалеж-
ність Національного банку України пот-
рібна саме для того, щоб тримати моне-
тарну базу та інфляцію під контролем, а 
отже — сприяти зниженню ставок. Тому 
фактичне зізнання президента у тиску 
на НБУ — тривожний сигнал. ■

Інф. «УМ»

 Київська міська прокурату-
ра заявляє про затримання на 
хабарі керівників лісопаркового 
господарства «Конча-Заспа»та 
парку «Голосіївський». Про 
це 27 травня повідомила прес-
служба прокуратури.
 «На одержанні неправомір-
ної вигоди викрито виконувачів 
обов’язків директорів КП «Лісо-
паркове господарство «Конча-
Заспа» «Київзеленбуду» та На-
ціонального природного парку 
«Голосіївський» (ч. 3 ст. 368 КК 
України)», — сказано, зокрема, 
у повідомлені.
 За даними слідства, керівник 
«Кончі-Заспи» вимагав та одер-
жав від підприємця 4 тисячі до-
ларів за погодження облашту-
вання мотузкового парку на те-
риторії КП.
 У свою чергу, посадовець 
НПП «Голосіївський» вимагав 
та одержав від цього ж підпри-
ємця 54 тисячі гривень за при-
скорення укладання договору 
для здійснення цієї діяльності.
 Повідомляється, що обох по-
садовців затримали: керівника 
КП «Лісопаркове господарство 
«Конча-Заспа» — під час одер-
жання другої частини хабара (3 
тисячі доларів), а в.о. директора 
НПП «Голосіївський» — під час 
одержання усієї суми хабара.
 Вирішується питання про 
повідомлення затриманим пі-
дозри та обрання їм запобіжних 
заходів. Слідчі дії тривають.
 Згідно з сайтами підпри-
ємств, директором НПП «Голо-
сіївський» є В’ячеслав Потапен-
ко, керівником ЛПГ «Конча-За-
спа» — Іван Щербей. 
 Водночас у соцмережі 

Facebook повідомляють, що за-
тримали Андрія Хрутьбу, який 
нещодавно — після звільнення 
Потапенка — став в.о. директо-
ра Голосіївського парку.
 Хрутьба до того очолював від-
діл еколого-освітньої роботи НПП 
«Голосіївський» і раніше повідом-
ляв про знищення дерев у парку 
заради забудови, ініціював пети-
ції за збереження парку.
 Користувачі соцмережі за-
являють, що знають Хрутьбу як 

«борця за чисте довкілля, збере-
ження і відновлення природи», 
«як порядну і чесну людину, яка 
зробила для екології більше за всіх 
разом узятих міністрів екології».
 Друзі Хрутьби переконані, що 
справа про хабар — це «підстава» 
і «помста» колишнього «корум-
пованого керівництва парку».
 Також вони повідомляють, 
що 27 травня Голосіївський 
суд обирав  запобіжний захід 
Хрутьбі. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині за хабар 
затримали начальника сек-
тору одного з районних уп-
равлінь поліції.
 Як повідомляє «УМ» 
Катерина Дрога з управлін-
ня СБУ в Черкаській облас-
ті, оперативники спецслуж-
би встановили, що майор 
поліції вимагав від жителя 
регіону майже тисячу до-
ларів неправомірної вигоди 
за незаконний вилов риби. 
 «Встановивши щомі-
сячну «таксу», він гаран-
тував не перешкоджати не-
легальному рибальству та 
уникнення адміністратив-
ного покарання. 
 Правоохоронці затри-
мали поліцейського під час 
отримання чергового хаба-
ра. Наразі вирішується пи-
тання щодо повідомлення 
затриманому про підозру 
за ч. 3 ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України», — 
зазначає пані Катерина.
 За її словами, у межах 
розпочатого кримінального 
провадження перевіряють-
ся можливі факти отриман-
ня зловмисником хабарів і 
причетність до корупційної 
схеми інших співробітни-
ків управління Нацполіції. 
Триває досудове слідство.
 Операція проводила-
ся спільно зі слідчими те-
риторіального управлін-
ня ДБР у Києві та Черкась-
ким управлінням внутріш-
ньої безпеки Нацполіції, 
під процесуальним керів-
ництвом Черкаської облас-
ної прокуратури. ■

Фото з сайту finpost.com.ua.❙

ФІНАНСИ

Борг із тобою!
Чому кредити 5-7-9% не стали інструментом розвитку, 
а переважно пішли на рефінансування старих позик

■

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА■

Під час затримання посадовців Кончі-Заспи.
Фото ДБР.

❙
❙

Чим далі в ліс...
Керівників «Кончі-Заспи» і Голосіївського 
парку спіймали на хабарі

За рибу 
гроші
На хабарі попався один 
з керівників патрульної 
поліції Черкаської 
області

Під час затримання хабарника. 
Фото надане пресслужбою управління СБУ 

в Черкаській області.

❙
❙
❙
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Прогнозованість 
Путіна? 
Не смішіть
Зустріч президентів США та 
Росії відбудеться 16 червня
Ігор ВІТОВИЧ

 Зустріч президента США Джон Байдена з пре-
зиденткою Європейської Комісії (ЄК) Урсулою фон 
дер Ляйен i головою Європейської ради Шарлем 
Мішелем відбудеться 15 червня в Брюсселі. Про це 
повідомила Європейська служба зовнішніх справ 
(ЄСЗС) за підсумками зустрічі генерального секре-
таря ЄСЗС Стефано Санніно iз заступницею держ-
секретаря США Венді Шерман.
 Саміт ЄС—США відбудеться наступного дня 
після запланованого на 14 червня саміту Північ-
ноатлантичного альянсу (НАТО), що також відбу-
деться в Брюсселі. Вашингтон i Брюссель розгля-
дають саміт ЄС—США як «важливий крок у від-
новленні трансатлантичного партнерства». У квіт-
ні Урсула фон дер Ляйен і Шарль Мішель заявили 
про намір обговорити на саміті ЄС—США такі пи-
тання, як подолання наслідків пандемії, боротьба 
зі змінами клімату, а також питання безпеки, за-
значає інформагенція dpa.
 Президенти Сполучених Штатів і Росії Джо 
Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 чер-
вня в Женеві. Про проведення цієї зустрічі пові-
домили в Білому домі та Кремлі. «Лідери обгово-
рять увесь спектр нагальних питань, оскільки ми 
прагнемо відновити передбачуваність і стабіль-
ність у відносинах між США та Росією», — йдеть-
ся в поширеній Білим домом заяві. У Білому домі 
наголошували, що на зустрічі з Путіним серед ін-
ших тем Байден планує обговорити Україну та Бі-
лорусь.
 «Ми розглядаємо зустрічі з російським пре-
зидентом не як нагороду, а як ключовий елемент 
захисту американських інтересів», — зазначила 
речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, 
Байден хоче обговорити примусову посадку літака 
Ryanair й арешт Романа Протасевича та його дів-
чини білоруськими силовиками. На це відреагував 
білоруський диктатор Лукашенко. Мовляв, якщо 
Путін і Байден хочуть обговорити ситуацію в Бі-
лорусі, вони можуть прилетіти до Мінська. Він по-
обіцяв посадити літак американського лідера Джо 
Байдена, якщо той прилетить до Мінська на пере-
говори з Володимиром Путіним. Відео виступу Лу-
кашенка на зустрічі з парламентаріями і представ-
никами органів влади опубліковано в Telegram-ка-
налі ONT NEWS. «Ну, а може, ризикне. Ми ж за-
просто посадити літак можемо. У нас дві смуги, на 
будь-яку сяде», — сказав Лукашенко, викликав-
ши оплески і сміх присутніх. Білоруський дикта-
тор пообіцяв підняти три винищувачi для супро-
воду прильоту зі Швейцарії президента США від 
кордону з Польщею. «Ми три поставимо: два збоку 
і в хвості один. Для безпеки можемо підстрахува-
ти ще. Бо якщо з ПЗРК на посадці, то винищувач 
наш підведе лайнер його просто на злітно-посад-
кову смугу. Тому ласкаво просимо, чекаємо його в 
Білорусі», — сказав Лукашенко. І пообіцяв гідно 
зустріти колег і вислухати «всі гидоти», які прес-
секретар Білого дому Джен Псакі напише Байде-
ну, а той повторить йому. «Буде відверта розмова. 
А сидіти в Швейцарії і вчити Путіна проблем Біло-
русі — це смішно», — заявив він.
 Зустріч президентів США та Росії може прой-
ти в готелі InterContinental в Женеві. Про це пові-
домляє швейцарське видання Le Temps. Згідно з 
публікацією, при виборі місця проведення са-
міту важливу роль вiдiграватиме його місцез-
находження. Уточнюється, що InterContinental 
розташований поруч з офісами міжнародних ор-
ганізацій ООН у Женеві і Міжнародним центром 
конгресів (CICG). При цьому офіційного підтвер-
дження цiєї інформації поки немає. Також видан-
ня нагадало, що в 1985 році в InterContinental від-
булася зустріч генерального секретаря ЦК КПРС 
Михайла Горбачова з президентом США Рональ-
дом Рейганом.
 Як вказує Сі-Ен-Ен, зустріч президентів США 
і РФ у Женеві відбудеться по завершенні першої 
міжнародної поїздки Байдена з моменту його всту-
пу на посаду. Очікується, що під час свого першо-
го великого європейського турне Байден у Вели-
кій Британії візьме участь у саміті «Великої сім-
ки», а також проведе переговори з лідерами країн 
ЄС і НАТО. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Посли країн НАТО засудили біло-
руський режим, який 23 травня приму-
сив літак з Афін до Вільнюса призем-
литися в Мінську. Дипломати також 
закликали звільнити заарештованого 
опозиційного журналіста Романа Про-
тасевича.
 Посли обговорювали цю тему впро-
довж трьох годин. У заяві після зуст-
річі написано, що примус змінити мар-
шрут і приземлитися в Мінську був не-
припустимим порушенням стандартів 
цивільної авіації та загрожував жит-
тю пасажирів та екіпажу. Представни-
ки держав у штаб-квартирі НАТО при-
єдналися до заклику провести термі-
нове незалежне розслідування, в тому 
числі Міжнародної організації цивіль-
ної авіації. Вони також підтримали 
санкції, які ввели союзники. 
 Шість членів Ради безпеки Органі-
зації Об’єднаних Націй (РБ ООН) та-
кож відреагували на інцидент iз лі-
таком авіакомпанії Ryanair. Низка 
членів організації, в тому числі Сполу-
чені Штати, Велика Британія та Фран-
ція, вважають це зазіханням на безпе-
ку Європи. «Такі дії становлять від-
верту атаку на безпеку міжнародного 
цивільного авіасполучення і на євро-
пейську безпеку», — йдеться в доку-
менті.
 Колишня кандидатка в президенти 
Білорусі Світлана Тихановська закли-
кала Євросоюз посилити тиск на Олек-
сандра Лукашенка. Опозиціонерка 
звернулася через відеозв’язок до Євро-
парламенту після того, як лідери ЄС од-
ностайно засудили політику білорусь-
кої влади й вирішили ввести додаткові 
санкції. «Будь ласка, повідомте зро-
зумілою мовою Росії та іншим країнам, 
які бажають знущатися над жертва-
ми Лукашенка, що будь-яка угода або 
контракт, підписаний iз ним, буде пе-
реглянутий і може бути анульований, 
— сказала Тихановська депутатам. — 
Я закликаю ЄС відмовитися від фінан-
сової підтримки, відхиляти будь-який 
урядовий запит, утримуватися від но-
вих іноземних інвестицій у Білорусь і 
надання нових кредитних ліній біло-
руським банкам».

 Схоже, заклики білоруської опози-
ції почули. Глава МЗС Франції Жан-
Ів Ле Дріан заявив, що ЄС зробить нові 
санкційні кроки проти Мінська. «Ми 
підемо ще далі, оскільки в рішенні Єв-
ропейської ради йдеться про підготов-
ку нових санкцій у доповнення до тих, 
які були вже прийняті в період виборів 
у Білорусі», — сказав він, виступаю-
чи в Сенаті. Міністр додав, що Євросо-
юз вводитиме санкції не тільки проти 
окремих осіб, а й проти підприємств, 
«щоб ускладнити їм діяти в Європі, вес-
ти з нею торговельні справи й користу-
ватися можливостями її ринку».
 Агенція Bloomberg розповіла, які 
санкції загрожують Білорусі від Єв-
росоюзу. Під санкції ЄС може потра-
пити білоруський калійний експорт. 
Продаж калійних добрив займає біль-
шу частину білоруського експорту в 
країни Євросоюзу, продаж мінераль-
них добрив також становить 13,4% за-
гального експорту Білорусі. Основним 
інструментом санкцій проти калійної 
промисловості Білорусі стане можли-
ва заборона на транзит товарів через 
порти країн Прибалтики. Раніше ста-
ло відомо, що Білорусь може втратити 
до $2 млрд на рік при обмеженні тран-
зиту через ЄС. Колишній глава МЗС 
Польщі, а тепер депутат Європарла-
менту Вітольд Ващиковський заявив, 
що дієвими могли б стати обмеження 
не лише стосовно білоруських міндоб-
рив, а й нафтопродуктів. 

 У відповідь самопроголошений 
президент Білорусі Олександр Лука-
шенко пригрозив західним країнам 
послабити контроль за наркотра-
фіком і нелегальною міграцією. 
«Ми зупиняли наркотики і мігран-
тів — тепер будете самі їх їсти і ло-
вити», — цитують Лукашенка міс-
цеві ЗМІ. Перед цим він заявив, що 
повідомлення про мінування літа-
ка Ryanair, який посадили в Мінсь-
ку, надійшло зі Швейцарії. Він та-
кож додав, що три людини вийшли з 
літака в Мінську, щоб не повертати-
ся з Вільнюса, а з них зробили «фей-
кових співробітників КДБ». «Які ж 
вони чекісти? Серед них звичайні 
люди: двоє наших, один грек. Ми їх 
вам показали», — сказав Лукашен-
ко. Для повноти картинки не виста-
чає тільки додати, що присутність 
на борту Романа Протасевича та Со-
фії Сапеги — звичайне везіння або 
милий збіг обставин... ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Італійські слідчі повідо-
мили про затримання трьох  
осіб, яких підозрюють у 
діях, що призвели до падін-
ня кабіни на канатній до-
розі в П’ємонті. В результаті 
аварії, нагадаємо, загинуло 
14 осiб. Згідно з оприлюдне-
ними даними прокуратури, 
затримано керівника, а та-
кож двох провідних інже-
нерів компанії-оператора ка-
натної дороги. Під підозрою 
також iще кілька людей.
 За інформацією слід-
ства, затримані зізналися, 
що на канатній дорозі були 
втручання в роботу системи 
безпеки, зокрема відклю-
чення механізму аварійно-
го гальмування. Коли в ро-
боті «канатки» було вияв-
лено вади, компанія-опе-
ратор не стала проводити 

ремонтні роботи, вдавшись 
натомість до маніпуляцій iз 
системою безпеки. На дум-
ку слідства, систему бло-
кування, яка повинна була 
утримати кабіну при об-
риві троса, було відключе-
но. Канатна дорога працю-
вала з деактивованою сис-
темою безпеки з 26 квітня. 
Проведена 3 травня спро-
ба ремонту виявлених тех-

нічних вад успіхом не увін-
чалася, але канатну дорогу 
не зупиняли для проведен-
ня ремонтних робіт. 
 «Не можна говорити 
про халатність, адже ме-
ханізм блокування був від-
ключений свідомо, — за-
значає Олімпія Боссі, про-
курор Вербанії. Очевидно, 
не йдеться про навмисне 
вбивство, але люди загину-

ли в результаті цієї дії».
 23 травня на момент 
аварії в кабіні перебува-
ло 15 осіб, з яких 14 заги-
нуло. В аеропорту Мілана 
пройшла невелика цере-
монія в пам’ять про п’ятьох 
ізраїльтян, які загину-
ли катастрофі. З усієї сім’ї 
живим залишився тільки 
п’ятирічний хлопчик Ей-
тан, який тепер перебуває 
в штучній комі у відділен-
нi інтенсивної терапії в од-
ній iз лікарень Турина. За 
даними лікарів, хлопчик 
уже приходив до тями, од-
нак його згодом знову ввели 
в штучну кому, повідомляє 
«Німецька хвиля». І хоча 
його стан, як і раніше, оці-
нюють як важкий, лікарі 
виявляють обережний оп-
тимізм. Тепер біля хлопчи-
ка перебувають його тітка, 
сестра загиблого батька, а 
також психолог, повідоми-
ли органи місцевої влади.
 Канатна дорога, на 
якій сталася аварія, поєд-
нує розташоване на березі 
озера Маджоре поселення 
Стреса з горою Моттароне 
висотою 1,5 тисячі метрів. 
Цей район вважають од-
нією з туристичних атрак-
цій П’ємонту. ■

ТЕРОРИЗМ

Санкціями по нахабній пиці
Економічні важелі Європи проти режиму Лукашенка

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Україна шукатиме інший майданчик для 
переговорів у колишньому «Мінському фор-
маті». Глава української делегації в Тристо-
ронній контактній групі (ТКГ) Леонід Крав-
чук зазначив, що зустрічатися в Мінську «не 
можна ні в якому разі», адже Білорусь пе-
ребуває «під каблуком Росії». Дивно, що це 
розгледіли тільки після інциденту з літаком.

■

Замість вибухівки на борту літака знайшли опозиційного 
журналіста. Ну чиста випадковість!

❙
❙

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

А мали зробити ремонт...
Аварія на канатній дорозі в Італії сталася через втручання 
в систему безпеки

■

На місці трагедії. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50, 3.20 Комедія «Байки 

Мітяя»

00.30 Драма «Поділись щастям 

своїм»

01.45 Комедія «Блондинка в 

ефірі»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

03.15, 20.00 «Подробиці»

04.55, 5.00 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 4.00 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Ягуар»
14.30 Х/ф «Ібіца»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
01.50 Х/ф «Розмах крил»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.30 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

11.15 Всюди люди

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Обман»

01.10, 2.15 Т/с «Таємниця Марії»

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00, 11.05 Громадянська 

оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти зомбі

12.00, 1.50 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Петля часу»
15.35, 16.15 Х/ф «Війна за 

планету мавп»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф «Злочинець»

22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/ф

06.50 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

09.50 Х/ф «Перший месник: 
друга війна»

12.25 Х/ф «Перший месник: 
протистояння»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Аферисти в мережах»

21.00 Х/ф «Вовки»
22.40 Х/ф «Поїздочка-2: 

смерть попереду»

00.40 «Improv Live Show»

01.30 «Вар’яти»

02.40 «Служба розшуку дітей»

02.45 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.10 Д/с «Бойові машини»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.30 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «5 копійок»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 «Кондратюк у понеділок»

23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Трест, який 

луснув»

09.15 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

10.45 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.20 «Свідок»

13.00 Х/ф «Прямий контакт»

14.45 «Легенди карного 

розшуку»

17.00, 3.00 «Випадковий свідок»

17.50 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 Т/с «CSI: Маямі»

21.15 Т/с «Той, що читає думки»

23.00 Х/ф «Проповідник з 

кулеметом»

01.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.20 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 М/с «Чортовийки»

14.00 Т/с «Швидка»

16.50 Т/с «Суперкопи»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

05.00 Мама реготала

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Лінія світла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом-5»

09.50 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»

12.05 Х/ф «Перевага Борна»

14.10 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2020»

20.25 Т/с «Брати по крові»

22.30, 0.35 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.05 «Дубінізми»

02.25 Т/с «Ласко»

03.10 «Гроші»

04.10 «Відеобімба-2»

05.05 «102 Поліція»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч

06.10, 23.40 Італія —Сан-

Марино. Контрольна гра

08.10 «Селтік» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2007 р./08). 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 22.20 Yellow

10.10 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

12.00 «Зоря» — «МЮ» (2016 

р./17). Ліга Європи УЄФА

13.50 Швеція — Фінляндія. 

Контрольна гра

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.55 «Реал» — «Наполі». 1/8 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.45 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

19.40 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р./2012 р.)

20.10 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.50 Журнал Ліги Європи

01.30 Профілактика

05.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р./2005 р.)

ФУТБОЛ-2

06.00 «Дніпро» — «Лаціо» 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

07.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

08.45 Журнал. УЄФА Євро-2020

09.15 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

11.30 Огляд сезону. Чемпіонат 

Нідерландів

12.25 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.35 «Атлетік» — «Марсель». 

1/8 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

16.25 «AUTO ГОЛ!»

16.55 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Мальта — Півн. 

Ірландія. Контрольна гра

19.45 Yellow

20.55 Журнал Ліги Європи

21.50 «Баварія» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (2014 р. /15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 Швеція — Фінляндія. 

Контрольна гра

01.30 Профілактика

05.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45 Правда життя

10.25, 1.25 Речовий доказ

11.35 Гордість України

12.30 Скарб.UA

13.25, 18.55 Боротьба за 

виживання

14.55 Повітряні воїни

15.15, 19.55 Битва цивілізацій

16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

17.00, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

17.55 Дива природи

22.40 Магiя океанiв

23.35 Вирішальні битви Другої 

світової

00.35 Бойовий відлік

02.30 Страх у твоєму домі

03.15 1377 спалених заживо

04.00 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

04.50 Дикі тварини

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.30 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.25 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

18.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

20.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.10 Х/ф «Життя за межею»

02.00 Х/ф «Інша Боварі»

03.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.00 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Принц-ведмідь»

10.15, 13.15, 18.15 Панянка-

селянка

11.15, 16.15 4 весілля

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

23.15 Т/с «Королі палат»

00.15, 0.45 Країна У-2

01.15 Ігри Приколів

02.15 Рятівники

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 «Світ дикої природи»

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Про порося, яке 

вміло грати в шашки»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 5.10 

Новини

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

08.05 Невідомі Карпати

08.30 Геолокація: Волинь

09.05 Телепродаж

11.30, 17.20 Роздивись

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.40, 5.45 Спорт

15.20, 2.15 UA:Фольк. Спогади

16.35 Концерт. Наталія 

Валевська

17.30 «Дикі тварини»

18.50 Чемпіонат Європи-2021 р. 

із футболу серед молоді 

U21. 1/4 фіналу. Іспанія 

— Хорватія

21.55 Чемпіонат Європи-

2021р. із футболу серед 

молоді U21. 1/4 фіналу. 

Португалія — Італія

00.50 Перша шпальта

01.20 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»

03.10 Концерт. Сергій Асафатов

03.45 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

04.10 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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50, 3.25 Комедія «Байки 

Мітяя»

00.25 Драма «Поділись щастям 

своїм»

01.40 Комедія «Від сім’ї не 

втечеш»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»

14.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

01.50 Х/ф «Страх висоти»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.30 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

11.15 Всюди люди

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Обман»

01.10, 2.15 Т/с «Таємниця Марії»

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45, 13.20, 16.15 Т/с «Таємні 

двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Т/с «Смертельна зброя»

11.45, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

17.00 Х/ф «Снайпер-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

22.40 Т/с «Менталіст»

00.45 Т/с «Контакт»

02.30 Громадянська оборона

03.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

09.30, 15.15 Т/с «Надприродне»

11.15 Х/ф «Війна Богів»

13.20 «У кого більше?»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Де логіка?»

20.00 «Improv Live Show»

21.00 Х/ф «Cутінки»

23.30 Х/ф «Академія 

вампірів»

01.30 «Improv Live Show»

02.15 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Таємниці світу»

06.55 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 2.30 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.00 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Йшов четвертий 
рік війни...»

10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 

думки»

14.50 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Будьте здоровi»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Непіддатливі»
01.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.10 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.25 М/с «Сімпсони»

12.50 М/с «Чортовийки»

13.50 Т/с «Швидка»

16.50 Т/с «Суперкопи»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Лінія світла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Бібліотекарі»

08.20 Х/ф «Ямакасі»
10.10 Х/ф «13-й район: 

ультиматум»
12.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Брати по крові»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 Т/с «Ласко»

02.35 «Гроші-2020»

03.35 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.50, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

06.10 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

08.10 «Вердер» — «Інтер» 

(2008 р./09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 20.55 Журнал Ліги Європи

11.15, 1.45 Мальта — Півн. 

Ірландія. Контрольна гра

13.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р./2004 р.)

13.30 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.30 «МЮ» — «Севілья». 1/8 

фіналу (2017 р./18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.20 Журнал. УЄФА Євро-2020

18.50 LIVE. Хорватія —Вірменія. 

Контрольна гра

19.45 Yellow

22.00 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

22.50 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

23.40 Півн. Македонія 

— Словенія. Контрольна 

гра

03.50 Італія — Сан-Марино. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вольфсбург» — 

«Олександрія» (2019 р. 

/20). Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 14.30, 16.30, 5.30 

Топ-матч

07.55 U-21. Україна — 

Азербайджан. Турнір 

В.В. Лобановського

10.00 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

11.45, 20.55 Огляд сезону. 

Чемпіонат Італії

12.40 «Реал» — «Аякс». 1/8 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.40 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

16.45, 3.40 Мальта — Півн. 

Ірландія. Контрольна гра

18.35 Yellow

18.50 LIVE. Півн. Македонія 

— Словенія. Контрольна 

гра

21.50 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

00.00 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.00 Хорватія — Вірменія. 

Контрольна гра

02.50 Журнал Ліги Європи

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

08.55 Правда життя

10.05, 1.25 Речовий доказ

11.15 Мерилін Монро

12.10 Скарб.UA

13.05, 18.55 Боротьба за 

виживання

14.05 Повітряні воїни

15.05, 19.55 Битва цивілізацій

16.05, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

16.55, 4.55 Дикі тварини

17.55 Дива природи

21.45 Друге життя звичайних 

речей

22.35 Магiя океанiв

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.30 Страх у твоєму домі

03.15 Чорна піхота

04.10 Місто, яке зрадили

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.30, 18.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.10, 20.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

23.25 Т/с «Межа»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.00 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Три пера»
10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»

11.15, 16.15 4 весілля

13.15, 18.15 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

00.15, 0.45 Країна У-2

01.15 Ігри Приколів

02.15 Рятівники

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05 Т/с «Гордість»

08.05 Невідомі Карпати

08.30 Геолокація: Волинь

09.05 Телепродаж

09.35 Чемпіонат Європи-2021 

р. із футболу серед 

молоді U21. 1/4 фіналу. 

Нідерланди — Франція

11.25 Роздивись

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.30 Чемпіонат Європи-2021 р. 

із футболу серед молоді 

U21. 1/4 фіналу. Данія 

— Німеччина

17.20 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Боротьба за виживання»

19.30 «Дикі тварини»

19.55, 0.30 «Світ дикої природи»

22.00 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк»

23.05 #ВУКРАЇНІ

01.30, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ТРАВНЯ 2021
1 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» 
на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 472 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43 коп.,

до кінця року — 592 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.,

до кінця року —179 грн. 52 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення 

перед плати бере: на місяць 

— 4 грн., на два-три місяці — 9 

грн., на чотири-шість місяців 

— 11 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на друге півріч-
чя, це можна зробити до 18 червня, щоб отри-
мувати газету з липня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Ката-
логу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

00.30, 1.45 Драма «Поділись 

щастям своїм»

02.40 Драма «Щоденник 

Симона Петлюри»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Любов 

трапляється»

14.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
01.50 Х/ф «Господар тайги»

04.35 «Мультфільм»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

11.15 Всюди люди

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Обман»

01.20, 2.15 Т/с «Таємниця Марії»

01.45 Телемагазин

05.00 Гучна справа

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.45, 13.25, 16.15 Т/с «Таємні 

двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Т/с «Смертельна зброя»

11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Х/ф «Снайпер-3»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

22.40 Т/с «Менталіст»

00.40 Т/с «Контакт»

02.20 Секретний фронт

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

10.05, 15.15 Т/с «Надприродне»

11.50 Х/ф «Вовки»

13.30 «У кого більше?»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Аферисти в мережах»

21.05 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

23.45 Х/ф «Тепло наших тіл»

01.40 «Improv Live Show»

02.25 «Служба розшуку дітей»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Вишивальниця в 

сутінках»

10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 

думки»

14.50 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Роби — раз!»

01.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.05, 3.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.25 М/с «Сімпсони»

12.45 М/с «Небезпечна зона»

13.30 Т/с «Швидка»

16.50 Т/с «Суперкопи»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»

10.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Лінія світла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 Одна година з Андрієм 

Сайчуком

19.00 «Велика середа»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Т/с «Бібліотекарі»

08.15 Х/ф «Майор Пейн»

10.05 Х/ф «Велика стіна»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.20 Т/с «Брати по крові»

22.30, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 Т/с «Ласко»

02.35 «Гроші-2020»

03.35 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Швеція — Фінляндія. 

Контрольна гра

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «ПСЖ» — «Баєр». 1/8 

фіналу (2013 р./14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 1.30 Півн. Македонія» 

— «Словенія. Контрольна 

гра

12.05 «Ворскла» — «Стандарт» 

(2011 р./12). Ліга Європи 

УЄФА

13.55 Швейцарія — США. 

Контрольна гра

16.00, 3.20 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

17.00 Хорватія — Вірменія. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

19.45, 21.25 Yellow

20.55 «AUTO ГОЛ!»

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Шотландія. Контрольна 

гра

23.40 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра. Прем’єра

04.00 Білорусь — Азербайджан. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Спортінг» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

07.45 Топ-матч

07.55 U-21. Україна — 

Узбекистан. Турнір В. В. 

Лобановського

09.45, 4.00 Хорватія — Вірменія. 

Контрольна гра

11.30, 20.55 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

12.30 «Ювентус» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2012 р. /13). 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.15 Півн. Македонія 

— Словенія. Контрольна 

гра

16.05 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.20 Журнал Ліги чемпіонів

18.50 LIVE. Білорусь — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

21.50 LIVE. Англія — Австрія. 

Контрольна гра

22.45 Yellow

23.55 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.15 Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

03.05 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

09.00 Правда життя

10.40, 1.35 Речовий доказ

11.50 Україна: забута історія

12.40 Скарб.UA

13.30, 18.55 Боротьба за 

виживання

14.30 Повітряні воїни

15.20, 19.55 Битва цивілізацій

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

17.00 Друге життя звичайних 

речей

17.55 Дива природи

21.45 Велика одіссея людства

22.45 Магiя океанiв

23.40 Вирішальні битви Другої 

світової

00.40 Бойовий відлік

02.40 Страх у твоєму домі

03.25 Люди Перемоги

05.05 Дикі тварини

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.30, 18.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.10, 20.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

23.25 Т/с «Межа»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.00 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Соляна принцеса»

10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»

11.15, 16.15 4 весілля

13.15, 18.15 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

00.15, 0.45 Країна У-2

01.15 Ігри Приколів

02.15 Рятівники

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Козлик та його 

горе»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

08.05 Невідомі Карпати

08.30 Геолокація: Волинь

09.05 Телепродаж

11.30 Роздивись

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 

Доктор Блейк»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55, 0.30 «Світ дикої природи»

23.05 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

01.30 Суспільна студія. Головне

02.50 «Тваринна зброя»

03.45 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

04.10 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.33 «Проспорт»

20.35 «Чистоnews-2021»

20.40 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Пригоди «Останній із 

могікан»

02.55 Комедія «Від сім’ї не 

втечеш»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Мій пес Ідіот»

14.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
01.50 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

11.15 Всюди люди

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

20.50 Футбол. Контрольна 

гра Україна — Північна 

Ірландія

23.10 Слідами

23.50, 2.15 Т/с «Опікун»

01.45 Телемагазин

03.45 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40, 13.25, 16.15 Т/с «Таємні 

двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Т/с «Смертельна зброя»

11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

17.00 Т/с «Снайпер-4: 

перезавантаження». 

«Розтин покаже»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

22.45 Т/с «Менталіст»

00.40 Т/с «Контакт»

02.25 Анти-зомбі

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.25 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.40 Х/ф «Академія 

вампірів»

13.30 «У кого більше?»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Аферисти в мережах»
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
23.30 Х/ф «П’ятдесят 

відтінків сірого»

02.00 «Improv Live Show»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп-реванш

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.10 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Роби — раз!»

10.40, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

13.00, 21.15 Т/с «Той, що читає 

думки»

14.45 «Легенди карного 

розшуку»

17.50, 4.00 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Постріл у спину»

01.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.15, 3.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.25 М/с «Сімпсони»

12.50 М/с «Небезпечна зона»

13.40 Т/с «Швидка»

16.50 Т/с «Суперкопи»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Лінія світла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Бібліотекарі-2»

08.20 Х/ф «Екстремали»

10.10 Х/ф «Детоксикація»

12.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Брати по крові»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 Т/с «Ласко»

02.35 «Гроші-2020»

03.35 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Рома» — «Баварія» 

(2010 р./11). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 21.45 Футбол NEWS

10.20, 2.00 Англія — Австрія. 

Контрольна гра

12.05 «Металіст» — 

«Ньюкасл». 1/16 фіналу 

(2012 р./13). Ліга Європи 

УЄФА

13.55 Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

16.00 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

17.25 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

19.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

19.45, 1.45, 3.50 Топ-матч

20.00, 22.55 «Головна команда»

20.50 LIVE. Україна — Півн. 

Ірландія. Контрольна гра

23.55 Нідерланди — Шотландія. 

Контрольна гра

04.00 Андорра — Ірландія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лаціо» — «Динамо» (К). 

1/8 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

07.45 Нідерланди — Шотландія. 

Контрольна гра

09.30 Журнал Ліги чемпіонів

10.00, 0.30 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

11.45, 20.55 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

13.05 «Арсенал» 

— «Барселона». 1/8 

фіналу (2015 р. /16). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.55, 2.15 Білорусь — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

16.45 Топ-матч

17.00 Англія — Австрія. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Андорра — Ірландія. 

Контрольна гра

19.45, 22.30 Yellow

21.35 LIVE. Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

23.40 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

04.00 Півн. Македонія 

— Словенія. Контрольна 

гра

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

09.05 Правда життя

10.15, 1.40 Речовий доказ

11.25 Україна: забута історія

12.20 Теорія Змови

13.15, 18.55 Боротьба за 

виживання

14.15 Повітряні воїни

15.10, 19.55 Гучна справа

16.05, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

16.55, 5.10 Дикі тварини

17.55 Дива природи

21.45 Велика одіссея людства

22.45 Магiя океанiв

23.40 Вирішальні битви Другої 

світової

00.40 Бойовий відлік

02.45 Страх у твоєму домі

03.30 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.15, 18.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.10, 20.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

23.25 Т/с «Межа»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.00 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Віслюча шкура»

10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»

11.15, 16.15 4 весілля

13.15, 18.15 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

00.15, 0.45 Країна У-2

01.15 Ігри Приколів

02.15 Рятівники

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

08.05, 1.15 Земля, наближена 

до неба

08.30 Геолокація: Волинь

09.05 Телепродаж

11.30 Роздивись

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.35, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк»

17.30 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

18.50, 21.55 Чемпіонат Європи-

2021 р. із футболу серед 

молоді U21. 1/2 фіналу

00.45 «Світ дикої природи»

01.30, 3.00 Суспільна студія. 

Головне

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.45 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Одруження наосліп-7»

22.25 «#Гуднайтклаб-2021»
23.05 Х/ф «Халк»

01.40 Пригоди «Останній із 

могікан»

03.25 Трилер «Жах амітівілля»

05.30 «Світське життя-2021»

06.20 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з 

тобою одружитися»

14.35, 0.45 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: квант 

милосердя»

02.30 «Чекай на мене. Україна»

03.35 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.15 «Телемагазин»

05.45 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.50 Т/с «Виноград»

14.40, 15.30 Т/с «Хіба можна 

мріяти про більше»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Секрет майя»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 0.55 Факти

04.50, 13.35 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.15 Секретний фронт
16.55 Х/ф «Снайпер-7: 

ідеальне вбивство»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу

22.50 «На трьох-10». Прем’єра

23.55 «На трьох»
01.20 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

09.30 «Хто проти блондинок?»

13.00 «Аферисти в мережах»

16.00 «Де логіка?»

17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»

19.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 1»

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 2»

23.00 Х/ф «П’ятдесят 

відтінків темряви»

01.40 «Improv Live Show»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.20 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.20, 3.45 «Правда життя»

07.50, 3.10 «Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у спину»

10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

13.00 Т/с «Той, що читає думки»

14.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнікова»

17.00 Х/ф «Застава в горах»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Чортова дюжина»

01.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.10, 3.15 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50 М/с «Небезпечна зона»

13.40 Т/с «Швидка»

17.00 Т/с «Суперкопи»

19.00 Х/ф «Чудова сімка»

21.30 Х/ф «Історія лицаря»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Тінь кохання»

09.00 «Холостяк»

13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

20.15, 22.45 Т/с «Продається 

будинок із собакою»

00.55 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Х/ф «Таємниця майя»

08.05 Х/ф «Леді Яструб»

10.25 Х/ф «Бандитки»

12.15 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

21.45 Х/ф «Спадок Борна»

00.10 Х/ф «Наслідки»

02.15 «Гроші-2020»

03.15 «Відеобімба-2»

03.50 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.10, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

06.10 Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

08.10 «Ман Сіті» — «Реал» 

(2012 р./13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

12.05 «Динамо» (К) — «Рапід» 

(2013 р./14). Ліга Європи 

УЄФА

13.55 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

16.00, 18.40 «Головна команда»

16.50 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

19.40 Журнал Ліги чемпіонів

20.20 LIVE. Іспанія — 

Португалія. Контрольна 

гра

21.15 Yellow

22.50 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

23.40 Англія — Австрія. 

Контрольна гра

01.45 Хорватія — Вірменія. 

Контрольна гра

03.50 Фінляндія — Естонія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бенфіка» — «Шахтар». 

1/16 фіналу (2019 р. /20). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 14.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15, 10.55 «Головна команда»

09.05 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

12.05, 20.55, 2.45 Огляд ігрового 

дня. Контрольна гра

12.55 «Реал» — «Атлетико». 

1/4 фіналу (2014 р. /15). 

Ліга чемпіонів УЄФА

15.15 Андорра — Ірландія. 

Контрольна гра

17.00 Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Фінляндія 

— Естонія. Контрольна 

гра

19.45, 22.30 Yellow

21.35 LIVE. Італія — Чехія. 

Контрольна гра

23.40 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.00 Іспанія — Португалія. 

Контрольна гра

03.55 Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

09.20, 3.30 Правда життя

10.30, 1.40 Речовий доказ

11.40 Україна: забута історія

12.35 Теорія змови

13.30 Боротьба за виживання

14.30 Повітряні воїни

15.20, 19.55 Гучна справа

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

17.00, 5.15 Дикі тварини

18.00 Дива природи

19.00, 22.45 Магiя океанiв

21.40 Велика одіссея людства

23.40 Вирішальні битви Другої 

світової

00.40 Бойовий відлік

02.45 Страх у твоєму домі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 12.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.10, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

18.40 Х/ф «Бандити»

00.40 Х/ф «Зломники 

сердець»

02.30 Т/с «Три сестри»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.00 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Рапунцель»

10.15, 23.15 Т/с «Королі палат»

11.15, 16.15 4 весілля

13.15, 18.15 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

00.15, 0.45 Країна У-2

01.15 Ігри Приколів

02.15 Рятівники

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Неслухняна мама»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 9.35 Т/с «Гордість»

08.05 Земля, наближена до неба

08.30 Геолокація: Волинь

09.05 Телепродаж

11.30 Роздивись

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 

Доктор Блейк»

17.30, 0.30 Перша шпальта

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Світ дикої природи»

23.05, 4.40 Схеми. Корупція в 

деталях

01.00, 4.10 #ВУКРАЇНІ

01.30, 3.05 Суспільна студія. 

Головне
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.05 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 18.30 «Світ навиворіт»

13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Комедія 

«Свати»

19.30, 5.25 ТСН

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Вечірній квартал»

22.15 «Жіночий квартал»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2021»

01.20 Драма «Поділись щастям 

своїм»

ІНТЕР

06.45 «Слово предстоятеля»

06.50 Х/ф «Як прогуляти 

школу з користю»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.00 Х/ф «Гусарська 

балада»

14.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

16.00 Т/с «Не жіноча робота»

20.00, 2.15 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Т/с «Не було б щастя»

02.45 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.30 Реальна містика

08.30, 15.20, 21.00 Т/с «Жіночі 

секрети»

20.00 Головна тема

23.45, 2.15 Т/с «Виноград»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.30 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Не дай себе обдурити

05.55 Громадянська оборона

06.50 Анти зомбі
07.45 Х/ф «Снайпер-2»
09.30 Х/ф «Снайпер-3»
11.05, 13.00 Х/ф «Снайпер-4: 

перезавантаження»

12.45 Факти. День

13.10 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Професіонал»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Смертельні 

перегони»
21.05 Х/ф «Смертельні 

перегони-3»
23.05 Х/ф «Смертельні 

перегони-2»

01.00 Т/с «Таємні двері»

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

08.20, 10.00 «Kids time»

08.25 М/ф «Лови хвилю-2: 

хвилеманія»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.00 «Орел і решка»

14.00 Х/ф «Cутінки»

16.25 Х/ф «Веном»

18.15 Х/ф «Першому гравцю 

приготуватися»

21.00 Х/ф «Людина-павук»

23.35 Х/ф «Арахнофобія»

01.40 «Improv Live Show»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.30 Бла-бла таксі

12.15, 15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.20, 0.35 Невигадані історії

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Є сенс

01.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.15 Х/ф «Свідоцтво про 

бідність»

06.30 Х/ф «Тегеран-43»

09.20 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»

12.30 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

13.40 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «По сірники»

21.30 Х/ф «Чорний орел»

23.15 Х/ф «Рейд»

01.05 «Таємниці кримінального 

світу»

02.40 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 Мама реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.40 М/ф «Темний плащ»

11.15 М/с «Небезпечна зона»

12.10 М/с «Сімпсони»

15.00 Мама реготала

20.00 Х/ф «Я знаю, що ви 

скоїли минулого літа»

22.00 Х/ф «Я досі знаю, що 

ви скоїли минулого 

літа»

23.50 Х/ф «Я завжди 

знатиму, що ви скоїли 

минулого літа»

01.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25, 10.50 Т/с «Невірна»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

22.35 «Супермама»

ПРЯМИЙ

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «Запорєбрик NEWS»

13.35 «Новини від Христини»

14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ-2020»

09.25 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-1»

15.20 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»

17.20 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»

19.10 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»

21.00 Х/ф «П’ятий елемент»

23.20 Х/ф «Грім у тропіках»

01.35 Т/с «Ласко»

02.20 «Відеобімба-2»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

08.10 «Мілан» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2009 р./10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.50, 0.20 Італія — Чехія. 

Контрольна гра

12.40 «Шахтар» — «Гент» 

(2016 р./17). Ліга Європи 

УЄФА

14.30 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

16.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

16.55 Іспанія — Португалія. 

Контрольна гра

18.45 Журнал Ліги Європи

19.40 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

21.35 LIVE. Швеція — Вірменія. 

Контрольна гра

23.40 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

02.10 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

04.00 Вельс — Албанія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Металіст» — «Мальме» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 9.45, 16.45, 20.55, 1.55 

Топ-матч

07.55 Фінляндія — Естонія. 

Контрольна гра

10.00, 0.05 Іспанія — Португалія. 

Контрольна гра

11.45 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

13.05 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

14.55 Англія — Австрія. 

Контрольна гра

17.00 Італія — Чехія. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Вельс — Албанія. 

Контрольна гра

19.45, 22.00 Yellow

21.05 LIVE. Ізраїль — 

Чорногорія. Контрольна 

гра

23.10 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

02.10 Бельгія — Греція. 

Контрольна гра

04.00 Швеція — Вірменія. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00, 8.15, 1.45 Містична Україна

07.00 Випадковий свідок

09.05, 2.35 Правда життя

10.15 Речовий доказ

11.25 Битва цивілізацій

12.20 У пошуках істини

14.15 Бойові кораблі

15.10, 21.00 Таємниці 

Тихоокеанського Півдня

18.10 Дикі тварини

19.10 Магiя океанiв

23.50 Гучна справа

00.45 Боротьба за виживання

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Х/ф «Весільна вечірка»

12.20 Х/ф «Бандити»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Голем»

02.00 Т/с «Три сестри»

03.35 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30 Ідеї ремонту

10.20, 0.10, 3.40 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50, 22.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.50 М/ф «Лісова братія»

11.20 М/ф «Ранго»

13.20 Х/ф «Снігова королева»

15.10 Х/ф «Монте Карло»

17.15 Х/ф «Зачарована Елла»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

23.00 Х/ф «Від сім’ї не 

втечеш»

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.35, 

5.35 Новини

07.10 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.20 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»

08.05 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

08.30, 14.30, 20.20 «Боротьба за 

виживання»

09.05 Телепродаж

09.35 Візуальний код

10.10 #ВУКРАЇНІ
10.40 Х/ф «Свята сім’я»
15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05 Концерт. Ніна Матвієнко та 

Дмитро Андрієць

17.05 Міста та містечка

17.20, 19.55, 5.05 «Дикі тварини»
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
21.25 Пишемо історію. Літо-

осінь 1939 р.

21.50 Пишемо історію. Правда та 

міфи про Другу світову

22.05 Пишемо історію. Операція 

Вісла

22.20 Пишемо історію. Україна 

під час Другої світової 

війни

22.30 Д/ф «Секрети історії. 

Портрети»
01.10 Х/ф «Ярослав Мудрий»

04.55 Невідомі Карпати
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.55 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

12.05, 3.45 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Поїздка в 

Америку»

23.20 Комедія «Помінятися 

місцями»

01.50 Комедія «Навколо світу за 

80 днів»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.05 Х/ф «Белль і 

Себастьян»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Інше 

життя»

13.30 «Речдок. Випереджаючи 

час»

18.00 Х/ф «007: квант 

милосердя»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

23.55 Х/ф «Гусарська 

балада»

01.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.20 Т/с «Повернення»

17.00, 21.00 Т/с «Сукня з 

маргариток»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Жінки у коханні»

01.45 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.50 Історія одного злочину

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Не дай себе обдурити

07.45 Більше ніж правда

08.35, 11.20 Громадянська 

оборона

09.30 Анти-зомбі

10.25 Секретний фронт
12.10, 13.00 Х/ф 

«Професіонал»

12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Смертельні 

перегони»
16.40 Х/ф «Злочинець»

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Роман із 

каменем»
22.45 Х/ф «Богемна 

рапсодія»
01.25 Х/ф «Одного разу… у 

Голлівуді»

04.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.40 «Вар’яти»

06.25 «Таємний агент»

07.40, 9.20 «Kids time»

07.45 М/ф «Том і Джеррі»

09.25 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

11.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

14.10 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 1»

16.20 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 2»

18.20 Х/ф «Людина-павук-2»

21.00 Х/ф «Людина 

павук-3: ворог у 

віддзеркаленнні»

23.50 «Improv Live Show»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00, 

17.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Божественна літургія 

УГКЦ

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10 Д/c «Масштабні інженерні 

помилки»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

23.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

00.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

01.55 Огляд преси

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.45 Х/ф «Жіночі радощі та 

печалі»

07.35 «Слово предстоятеля»

07.40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.30 Т/с «Смерть у раю»

13.50, 22.10 Х/ф «Чорний 

орел»

15.40 Х/ф «По сірники»

17.30 Х/ф «Невиправний 

брехун»

19.00 Х/ф «Міцний горішок»

20.30 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»

00.00 Х/ф «Рейд»

02.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 23.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.40 М/ф «Темний плащ»

11.15 М/с «Небезпечна зона»

12.00 М/с «Сімпсони»

15.00 Мама реготала

19.40 Х/ф «Жарти геть»

21.30 Х/ф «Жарти геть: 

шалена місія в Маямі»

СТБ

05.20 «Невідома версія. «Вірні 

друзі»

05.50 «Невідома версія. «За 

двома зайцями»

06.30 Х/ф «Три плюс два»

08.15 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

10.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.15 «Хата на тата»

15.10 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.25 «Війна за незалежність»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «ДжеДАІ-2020»

10.20, 1.00 «Загублений світ»

13.20 Т/с «Бібліотекарі-2»

16.55 Х/ф «Заручниця-3»

19.00 Х/ф «Повітряний 

маршал»

21.00 Х/ф «Джейсон Борн»

23.15 Х/ф «Слідопит»

02.00 «Відеобімба-2»

04.10 «Найкраще»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.35, 5.35 Топ-матч

06.10 Ізраїль — Чорногорія. 

Контрольна гра

08.10 «Челсі» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу (2015 р./16). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

11.15 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

13.05 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

13.45, 1.00 Іспанія — Португалія. 

Контрольна гра

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.30 Швеція — Вірменія. 

Контрольна гра

18.20 LIVE. Австрія — 

Словаччина. Контрольна 

гра

19.15, 21.20 Yellow

20.25 Журнал Ліги чемпіонів

21.35 LIVE. Бельгія — Хорватія. 

Контрольна гра

23.40 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра. Прем’єра

02.50 Журнал Ліги Європи

03.45 Нідерланди — Грузія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Герта» — «Зоря» (2017 

р. /18). Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 1.55 Топ-матч

07.55 Італія — Чехія. 

Контрольна гра

10.00 Ізраїль — Чорногорія. 

Контрольна гра

11.50 Огляд ігрового дня. 

Контрольна гра

12.30 «МЮ» — «Баварія». 1/4 

фіналу (2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.15, 23.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

15.10 Вельс — Албанія. 

Контрольна гра

17.00 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Нідерланди 

— Грузія. Контрольна гра

20.55 Yellow

21.05 «AUTO ГОЛ!»

21.25 Данія — Боснія і 

Герцеговина. Контрольна 

гра. Прем’єра

00.05 Україна — Півн. Ірландія. 

Контрольна гра

02.10 Австрія — Словаччина. 

Контрольна гра

04.00 Бельгія — Хорватія. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.50, 1.45, 5.20 Містична Україна

09.40, 12.45 У пошуках істини

10.40 Речовий доказ

11.50, 23.50 Гучна справа

13.40 Брама часу

14.25 Бойові кораблі

15.20, 21.00 Таємниці 

Тихоокеанського Півдня

18.10 Дикі тварини

19.10 Магiя океанiв

00.45 Боротьба за виживання

02.30 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «Джунглі 

кличуть! У пошуках 

Марсупіламі»

12.20 Х/ф «Весільна вечірка»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.10 Х/ф «Зломники 

сердець»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

08.50, 0.10 Ідеї ремонту

09.10 Королева декору

12.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Сенсації екрана

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Король Сафарі»

12.15 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»

13.30 Х/ф «Зачарована Елла»

15.15 Х/ф «Від сім’ї не 

втечеш»

17.15 М/ф «У пошуках Немо»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

23.00 Х/ф «Трішки вагітна»

01.20 Панянка-селянка

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.30, 3.35, 

5.35 Новини
07.15 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
07.25 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
07.40 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»
08.20 «Боротьба за виживання»
09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 
України

11.00 Недільна літургія 
Української греко-
католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 
Римсько-католицької 
церкви в Україні

13.30 Незвідана Україна
14.35 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.10 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.00 Х/ф «Мій найкращий 

роман»
18.50 «Хижаки підводного 

світу»
19.50 Пишемо історію. Літо-

осінь 1939 р.
20.05 Пишемо історію. Правда та 

міфи про Другу світову
20.20 Пишемо історію. Операція 

Вісла
20.45 Пишемо історію. Україна 

під час Другої світової 
війни

21.30 Дорога до Токіо
21.50 Чемпіонат Європи-2021 р. 

із футболу серед молоді 
U21. Фінал

00.00 #@)??$0 з Майклом 
Щуром

00.55 Х/ф «Вавилон ХХ»
02.30 Д/ф «Клітка для двох»

04.55 Невідомі Карпати
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Перед революцією в Полтавській 
губернії працювали понад 20 
приватних броварень та винокурень
 Якщо існують намолені місця, то 
місце, де розташоване нове приміщен-
ня етномузею, його менеджер Олена 
Мазурок називає «напитим». Усі зна-
ють про диканські броварні Кочубеїв, і 
майже ніхто не знає про гуральню Аба-
зи. Річ у тому, що на території ниніш-
ньої Абазівки в 1840-х роках замож-
ний поміщик молдовського походжен-
ня Михайло Абаза побудував великий 
маєток (де мав кріпацький театр, ор-
кестр з італійськими музиками, кар-
тинну галерею), до того ж створив по-
тужне виробництво: цегельню, вовно-
обробну фабрику, а також винокурню 
— й відкрив дві корчми. Його син Олек-
сандр Абаза з 1872-го по 1888 рік був не-
змінним міським головою Полтави. На 
жаль, від володіння Абазів нічого не ли-
шилося. В етномузеї представлена лише 
замовлена у Франції черепиця із садиби 
Михайла Абази, яку принесли місцеві 
жителі. А ще — цеглина, виготовлена в 
його цегельні.
 — На оцьому місці, де зараз стоїть 
музей, був постоялий двір, де зупиняв-
ся Тарас Шевченко. 1845 року він гос-
тював у маєтку Михайла Абази й пізні-
ше описав це в російськомовній повісті 
«Близнюки», — «просвітлює» нас Ва-
силь Кожан. — А от історію пиво- й са-
могоноваріння ми мали відтворити вже 
хоча б тому, що на Полтавщині, куди 
свого часу входила й частина Сумщини, 
ці ремесла були дуже розвиненими. Пе-
ред революцією в Полтавській губернії 
працювали понад 20 приватних брова-
рень та винокурень. Мушу сказати без 
зайвої скромності: в цьому музеї зібра-
на унікальна колекція. Як ви вже знає-
те, я часто подорожую світом і подібної 
ніде не зустрічав.
 Утім якщо говорити про географію 
експонатів, то вона не обмежується 
Полтавщиною й навіть Україною. Роз-
починаємо нашу екскурсію із зали, при-
свяченої пивоварінню. Тут тобі й жор-
на, і справжні козацькі мідні чани (на 
клеймі одного з них зазначено: 1800 
рік), і дореволюційні дубові діжки для 
пива з різних регіонів нашої країни та 
закордону, і апарати для його розливу, 
які свого часу використовували в корч-
мі. Експонатів стільки, що очі розбіга-
ються. 
 — От бачите, на одній із діжок для 
пива зображена знаменита гексагра-
ма, яку прийнято вважати зіркою Да-
вида, — звертає нашу увагу на один із 
них засновник музею. — Проте спочат-
ку цей символ не мав стосунку до юдаїз-
му, а поміж іншого був емблемою пиво-
варів.
 Унікальними є й пляшки для пива 
з відомої Кочубеївської броварні (завод 
«Диканька» примудрявся поставляти 
свою продукцію навіть за кордон, зокре-
ма у Фінляндію, Королівство Польське, 
Середню Азію). Свого часу до створен-
ня пляшок залучали художників, тож 

не дивно, що тепер вони стали об’єктом 
полювання колекціонерів. У музеї пи-
шаються й рідкісною книгою «Пиво-
варіння, квасоваріння й медоваріння» 
видання 1868 року, яку під час його від-
криття презентував ексдиректор Пол-
тавського пивзаводу Микола Суткович, 
котрому нібито подарував її німецький 
пивовар. За словами Василя Кожана, 
рецептуру з цього видання й нині запо-
зичують у пиво- та квасоварінні.

Із колекцією самогонних апаратів 
хочуть потрапити до Книги рекордів 
України
 Є в музеї і пристосування для авто-
матичного розливу пива на виробництві 
радянських часів. А на полицях примос-
тилися келихи для пива з різних куточ-
ків світу. Серед них одразу впадають в 
око німецькі: на одному з них — портрет 
Адольфа Гітлера, а на іншому — навіть 
свастика (тисячолітній символ, який 
вкрав у людства фашистський лідер). 
 — Звичайно, ці келихи викликають 
у відвідувачів нашого музею різні емо-
ції, — констатує Олена Мазурок. — Та 
ми в жодному разі не пропагуємо ні ал-
коголізм, ні фашизм. Упаси Боже. Але 
ж погляньте, на цьому келихові зна-
читься: 1941 рік. Це ж історія. 
 Пані Олена вказує на ще один пода-
рунок із Німеччини — 34-градусне пиво 
в невеликій пляшці. До речі, київські 
пивовари не надто відстають від німців 
— уже теж зварили пиво такої міцності. 
Хоча й це не межа, бо, за словами Олени 
Мазурок, існує й 56-градусне пиво.

 Поки переходимо до другої зали, 
присвяченої самогоноварінню, пан Ва-
силь зазначає: ми звикли до того, що са-
могон — це щось негативне, але ж де-
інде у світі алкогольні напої, отримані 
внаслідок перегонки збродженого зер-
нового сусла, яблучного чи виноградно-
го соку (наприклад, віскі в Шотландії та 
Ірландії, шнапс у Німеччині, кальвадос 
у Франції, чача у Грузії тощо), вважа-
ються національними.
 — Якщо ви пам’ятаєте, самогон свого 
часу був найстабільнішою валютою, — 
нагадує власник музею. — Коли, скажі-
мо, треба було скосити траву, привезти 
сіно чи порубати дрова, розраховували-
ся пляшкою саморобної оковитої. Тож 
нині порушуємо питання про те, щоб і 
в Україні узаконити виробництво цього 
національного продукту. Безперечно, 
він має бути стовідсотково якісним.
 В етномузеї представлена найбіль-
ша в нашій країні колекція самогонних 
апаратів, у яких «народні умільці» за-
діяли виварки, бідони, ночви, тазики, 
чавуни тощо. Її планують зареєструва-
ти у Книзі рекордів України, бо поки 

що в нас немає подібних рекордів.
 — Господар, який раніше не во-
лодів ось таким апаратом, вважався 
бідним. Кожен із цих саморобних при-
строїв має свою історію, — розповідає 
Василь Юхимович. — Скажімо, оцей, у 
якому використані два чавунні горщи-
ки й акумуляторна батарея, привезе-
ний з Опішні, — на ньому робили сли-
вовицю зі славнозвісних місцевих слив. 
А це унікальний старовинний кераміч-
ний самогонний апарат — копію його 
виготовив опішнянський майстер.
 Також є саморобний пристрій, 
який використовували під час війни, 
— зроблений з гільзи від снаряду, і на-
віть мініапарат, яким послуговувалися 

в місцях позбавлення волі. Один із са-
моробних апаратів котрийсь із «кулібі-
них» примудрився зробити з пральної 
машини. І зовсім кумедна річ — само-
гонний апарат у валізі. Як відомо, за ра-
дянських часів за виготовлення самого-
ну переслідували, тож люди вдавалися 
до різних хитрощів: коли на горизонті 
з’являвся дільничний інспектор, «чемо-
дан» із вмістом закривали і ставили на 
антресолі. До речі, всі антиалкогольні 
кампанії, зокрема й «сухий закон» Ми-
хайла Горбачова, не лише стали руйнів-
ними для економіки, а й сприяли сплес-
ку самогоноваріння.

Експонатам тісно у двох кімнатах 
музею
 — Свого часу Полтавський завод ме-
дичного скла виготовляв ось такі побу-
тові дистилятори, — продовжує знайо-
мити нас зі своєю багатою колекцією 
Василь Кожан. — Але всі знають, що то 
були своєрідні самогонні апарати, при-
чому вони користувалися великим по-
питом. Раніше були й ось такі аламбіки, 
призначені для дистиляції спирту, що 

використовувався в медичних цілях. А 
це сучасний мідний мініаламбік, приве-
зений із Бельгії. Він належав знайомо-
му з Рівного, який цього року, на жаль, 
помер через ускладнення, викликані 
коронавірусною інфекцією, а його дру-
жина передала нам цю недешеву річ за 
певну винагороду. 
 Представлені в музеї й сучасні са-
могонні апарати з нержавіючої сталі 
промислового виробництва — як вия-
вилося, такі можна без проблем купи-
ти в інтернеті. Дуже рідкісний експо-
нат — один з перших англійських мід-
них спиртометрів, яких і в Західній Єв-
ропі вже навряд чи знайдеш. А з Криму 
привезені пляшки часів російсько-ту-
рецької війни 1768—1774 років. По-
між зразків алкоголю — як найдешев-
ша горілка радянських часів (кошту-
вала всього кілька карбованців), так і 
привезена з Китаю горілка «Маотай», 
що належить до найдорожчих напоїв 
світу (її ціна сягає 1,5 тисячі доларів).
 Як відомо, найважчою нагоро-
дою в історії була чавунна медаль «За 
п’янство», запроваджена російським 
царем Петром І 1714 року. Серед екс-
понатів етномузею є її копія — важить 
вона 6,8 кілограма. Її кріпили на шию 
тим, хто зловживав алкоголем, так, 
щоб не можна було зняти. За деякими 
відомостями, таку нагороду ті мали но-
сити тиждень — і їли з нею, і спали. До 
слова, сам цар до випивки був мастак. 
 А ще в експозиції музею можна поба-
чити оригінали дуже цікавих докумен-
тів, яких, як стверджує Василь Юхи-
мович, лишилося дуже мало у світі. Це 
один із перших патентів (1873 року) на 
виготовлення дистиляту, а також один з 
перших сертифікатів (1874 року) на роз-
дрібний продаж алкоголю. Вони приве-
зені з Америки, а надруковані, до речі, 
на тому ж папері, що й перші долари. 
 Не дивно, що єдиний в Україні етно-
музей «пива & sамогону» викликає неа-
бияку цікавість у людей, котрі полюбля-
ють подорожувати й відкривати для себе 
щось нове. За майже три роки його відві-
дали понад 30 тисяч туристів. Щоправ-
да, частіше, стверджують в етномузеї, 
сюди навідуються з інших регіонів Ук-
раїни, а також з-за кордону. Натомість 
полтавці лише починають відкривати 
для себе цю туристичну принаду. 
 — Повірте, вивчати історію пиво- та 
самогоноваріння надзвичайно цікаво. 
Кожен з нас ставиться до цих ремесел 
як до частинки культури, історії й по-
буту не лише нашого народу, а й інших 
народів світу. І ми є своєрідними пер-
шопрохідцями, адже намагаємося при-
вернути увагу до тієї сторінки нашої ми-
нувшини, якою в Україні, на жаль, ніхто 
не займається, — висловлює свою думку 
ще один менеджер музею Ірина Верига.
 Оскільки всі експонати вже не по-
міщаються у двох кімнатах музею, його 
власник мріє про розширення. І не зу-
пиняється в пошуку — на виручені від 
екскурсій кошти купує нові раритетні 
речі. ■

ТРАДИЦІЇ

Не вмієш пить, 
не «мучай» горло
Чому варто відвідати музей «пива & sамогону»
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Майже три роки тому в селі Абазівка Полтавського району відчинив двері приватний етно-
музей «пива & sамогону», що одразу ж став туристичною цікавинкою. Ініціатива його ство-
рення належить підприємцю, власнику броварень Василю Кожану. Об’їздивши багато країн 
і скрізь цікавлячись традиціями пиво- та самогоноваріння, пан Василь неодмінно привозив 
звідусіль старовинні речі, так чи інакше пов’язані з цими ремеслами. Його підлеглі запев-
няють: Василя Юхимовича за кордоном цікавлять не дорогі курорти, а «блошині ринки», де 
можна відкопати справжні раритети. А деякі з рідкісних речей знаходили його самі — зна-
ючи про пристрасть чоловіка до колекціонування, йому телефонували й пропонували їх. 
— Оскільки займаюся пивоварінням, спочатку збирав тематичні раритетні речі, аби виста-
вити в інтер’єрах кафе й у такий спосіб здивувати клієнтів, — пояснює Василь Кожан. — А 
коли таких речей назбиралося дуже багато, сама собою виникла думка про музей.

■

Василь Кожан демонструє дуже давнє пристосування — дерев’яну лійку.❙

Зовсім кумедна річ — 
самогонний апарат у валізі.    
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙

Всі антиалкогольні кампанії, зокрема й «сухий закон» Михайла 
Горбачова, не лише стали руйнівними для економіки, а й сприяли 
сплеску самогоноваріння.
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Валентина САМЧЕНКО

 У столиці зірки оперної сцени 
Оксана Дика, Валентина Плуж-
нікова, Євген Орлов, Віталій Бі-
лий та Олексій Пальчиков 5 чер-
вня співатимуть у концерті прос-
то неба на Софійській площі у 
супроводі симфонічного оркес-
тру та хору Київського муніци-
пального театру опери та бале-
ту. Завдяки цьому проєкту авто-
рства Анатолія Солов’яненка-мо-
лодшого українська публіка  рік 
у рік має щасливу можливість 
слухати на open-air-концертах 
наших співаків, що стали окра-
сою кращих оперних сцен світу. 
 На радість опероманів, зірки 
першої величини знаходять час 
і можливість між своїми гучни-
ми зарубіжними ангажементами 
в Teatro alla Scala, Metropolitan 
Opera, Staatsoper Hamburg, 
Deutsche Oper Berlin заспівати в 
Україні. Почути їх — таких різ-
них, таких бездоганних і таких 
талановитих — на одній сцені в 
один день та ще й безкоштовно 
— велика удача.      Звучатиме 
музика: Пуччіні, Доніцетті, Рос-
сіні, Бізе, Гуно, Верді, Сен-Сан-
са, Лисенка.
 Так, Оксана Дика — воло-
дарка гнучкого голосу сопрано 
яскравого тембрального забар-
влення повного діапазону, спі-
вачка з яскравим талантом дра-
матичної виконавиці. Учени-

ця легендарної Марії Стеф’юк 
ще студенткою стала лавреат-
кою міжнародних конкурсів 
співаків. 2011 року молода ук-
раїнська оперна співачка висту-
пила на сцені прославленого 
міланського театру Ла Скала, 
де підкорила вимогливу італій-
ську публіку в заголовній пар-
тії опери «Тоска» Джакомо Пуч-
чіні. Молитва Тоски звучати-
ме і в концерті 5 червня. Окса-
на Дика живе в Італії, в Тоскані, 
в місті Лукка — на батьківщині 
великих композиторів Луїджі 
Боккеріні і Джакомо Пуччіні. Її 
чоловік — італійський оперний 
співак Габріель Вівіані. 
 Наймолодша учасниця 
гранд-концерту, володарка над-
звичайно красивого й силь-
ного мецо-сопрано Валенти-
на Плужнікова. Вона була фі-
налісткою та дипломантом між-
народного конкурсу вокалістів 
у Австрії — Internationaler 
Gesangswettbewerb Feruccio 
Tagliavini, потрапила у фінал зна-
кового для вокалістів міжнарод-
ного конкурсу ім. Єви Мартон, 

отримавши дві нагороди: навчан-
ня в Мілані та участь в угорсько-
му фестивалі Bartok Plus Opera 
Festival, здобула звання лауреата 
та спеціальну премію Лючії Ва-
лентіні Террані на Міжнародно-
му конкурсі Iris Adami Corradetti 
(Падуя, Італія). Переможниця 
одного з найстаріших і найсклад-

ніших міжнародних вокальних 
змагань — конкурсу Tenor Vinas 
Competition в іспанській Барсе-
лоні. Наразі — на стажуванні в 
Metropolitan Opera.
 Баритон Віталій Білий — 
соліст театру Ла Скала, Віденсь-
кої опери, лауреат численних 
міжнародних конкурсів, зокрема 

конкурсу М. Кабальє і Operalia 
Пласідо Домінго. Гордість одесь-
кої вокальної школи — зірка сві-
тової опери. Його охоче запрошу-
ють виступати з провідними пар-
тіями в оперні театри Нью-Йор-
ка, Парижа, Лондона, Берліна, 
Венеції, Мюнхена, Сан-Фран-
циско.
 Тенор Олексій Пальчиков 
стажувався в Паризькій опері, 
де співав в одному касті зі світо-
вими оперними зірками у пос-
тановках опер Глюка, Моцар-
та, Бріттена, Ріхарда Штрауса, 
Верді, Доніцетті. Став фіналіс-
том Міжнародного конкурсу 
BBC Singer of the World, після 
чого був запрошений до Паризь-
кої опери. З 2017 року — соліст 
Гамбурзької Опери. Володар уні-
кально гнучкого, прозорого тем-
бру — затребуваний характер-
ник. Його цінують як таланови-
того актора, здатного перекон-
ливо втілювати широку палітру 
образів — від комічного до дра-
матичного.
 А вже скоро всі вони — у 
Києві. ■

СТОЛИЦЯ

На Софійській площі — як у Ла Скала
У концерті просто неба в Києві співатимуть Оксана Дика і Валентина Плужнікова

■

Оксана Дика — Тоска в однойменній опері. На музичному 
фестивалі в Торре дель Лаго.

❙
❙

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У перший день літа у Києві, у великій залі 
Консерваторії, презентують концертну програ-
му «Скорик-Мусоргський». Це останній про-
єкт, затверджений і сформований автором ві-
домої кожному «Мелодії», який пішов у засві-
ти рік тому 1 червня. А вже з вересня в рамках 
національного турне проєкт охопить вели-
кі міста України, серед яких — Львів, Харків, 
Одеса та інші.
 «У концерті поєдналися твори Миросла-
ва Михайловича, написані у 2018—2020 ро-
ках, та його багаторічна робота — авторська 
версія уславленого циклу Модеста Мусоргсь-
кого «Картинки з виставки» для струнного ор-
кестру та ансамблю ударних інструментів», — 
коментує продюсер проєкту Олександр Пірієв, 
керівник агенції UKR Artists, понад десятиріч-
чя імпресаріо уславленого композитора, який 
організовував його концерти і тури в Україні та 
за кордоном. 
 У програмі концерту — твори, досі майже 
невідомі широкому загалу українських слуха-
чів: «Варіації на швейцарську тему», які зву-
чали лише на закритій прем’єрі у Києві 2019 

року; «Варіації на шведську тему», прем’єра 
яких відбулася у Стокгольмі 2018 року; «Син-
хронізація» для саксофона з оркестром; «До 
музи».
 Прозвучить також оркестрова версія ос-
таннього вокального циклу Мирослава Скори-
ка, написаного на вірші Богдана-Ігоря Антони-
ча, — «До музи». На початку 2020 року у Відні 
у славнозвісному Концертхаусі, «залі Моцар-
та», відбулася прем’єра саме вокального цик-
лу. Потім спеціально для проєкту «Скорик — 
Мусоргський» Мирослав Михайлович створив 
оркестрову версію цього твору. 
 Склад учасників проєкту — відомі ук-
раїнські музиканти різних поколінь: Кента Іга-
раші — саксофон (Україна — Японія) — ла-
уреат 35 міжнародних конкурсів; Тетяна Ганіна 
— солістка Національної опери України; Євген 
Ржанов — славетний український піаніст, лау-
реат історичного Конкурсу королеви Єлизаве-
ти в Бельгії; Роман Федюрко — талановитий 
15-річний піаніст, лауреат престижних міжна-
родних конкурсів. Також задіяний один з най-
кращих українських колективів — Національ-
ний камерний ансамбль «Київські Солісти». 
Диригуватиме маестро Ігор Пучков. ■

Ангеліна ВЕЛИКА

 У рамках програми «Клітина» та у парт-
нерській співпраці з Музеєм сучасного мистец-
тва Одеси в Національному художньому музеї 
України триває монографічна виставка Олега 
Соколова «Олег Соколов: колір, музика, слово». 
(Кураторки: Ганна Алієва, Тетяна Осадча). Про-
єкт розкриває особливості самобутнього світог-
ляду художника, що експериментував з різни-
ми мистецькими формами, знайомить з багатог-
ранним творчим доробком митця, який налічує 
тисячі робіт: колажі, монотипії, каліграфія, 
рисунки, арт-буки, карикатури, ілюстрації, 
афіші та інші. На виставці представлені тво-
ри з державних та приватних колекцій, а та-
кож архівні матеріали, що розкривають про-
цес творчості автора від початку 1950-х до кін-
ця 1980-х років.
 Для Національного художнього музею це 
перша репрезентація творів художника, що ста-
ла продовженням дослідження модернізму та 
його послідовників, а також вивчення міждис-
циплінарних зв’язків у мистецтві ХХ століття.
 Експозиція об’єднує три частини, які є 
складовими назви експериментального клубу 
«Колір, музика, слово», заснованого самим Со-
коловим. Це простір, у якому збиралась творча 
та технічна інтелігенція Одеси. 
 Працюючи майже все життя науковим 
співробітником в Одеському музеї західного та 
східного мистецтва, художник не мав жодної 
офіційної виставки та державного замовлен-
ня. Оскільки у нього не було власної майстер-
ні, Соколов майже ніколи не працював у вели-
кому форматі. Його роботи — камерні, інтим-
ні. Написав багато поезій, та жодна з них так 
і не була надрукована. Розуміючи, що його 
творчість незрозуміла та «нереалістична» 
для радянської доби, митець шукав однодум-
ців, з якими ділився своїм світоглядом, філо-
софією, творами. Одесити називають Соколо-
ва «своїм художником», «людиною відлиги», 
що вті влював ідеали шістдесятників.

 Новаторський творчий метод Олега Соколова 
став прообразом методу Одеського концептуаліз-
му. Пошуки в синтезі абстрактного мистецтва та 
світломузики ставлять його в один ряд з митця-
ми, що протягом ХХ століття розробляли теорію 
світло- та звукопередачі. Основа творчості худож-
ника — авторські інтерпретації музики, худож-
ніх творів і явищ. Синтез мистецтв, де поєднуєть-
ся наративне, візуальне і аудіальне.                                     
 Олег Соколов — один із перших, хто вико-
ристовував текст як повноцінну одиницю ху-
дожньої виразності. В середині 1960-х відкри-
ває для нас поп-арт. У 70-х — яскраву графіку. 
Багато творів присвятив інтерпретації музиці 
Шнітке, Скрябіна, Вагнера, Мусорського. Пере-
осмислював Кандинського, Вазареллі, Скрябіна, 
Штайнера, Булгакова. Його цікавили всі прояви 
мистецтва. Бачив роль творця як універсальну, 
що дозволяє працювати в багатьох напрямках. 
Поєднував техніки, експериментував, вико-
ристовував у роботах нетрадиційний матеріал: 
афіші, залишки музейного оформлення тощо. 
 «Ця виставка — творчий щоденник — 
маніфест автора, де багато суб’єктивного, ін-
туїтивного, несвідомого, пропонує нам зовс-
ім нову естетичну парадигму, в яку хочеть-
ся зануритись», — каже кураторка проєкту 
Ганна Осадча. Експозиція триватиме у Києві 
до 30 травня та доступна в онлайн-форматі на 
офіційній сторінці NAMU та у соціальних ме-
режах. ■

ВИСОКА НОТА

Послання від музи 
Маестро
Проєкт пам’яті композитора Мирослава Скорика 
презентують у Києві, Львові, Харкові, Одесі

■

1 червня — роковини композитора Мирослава Скорика.
Фото з сайту 24tv.ua.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Людина 
«відлиги»
У Києві презентують творчість 
одеського митця виставкою 
«Олег Соколов: колір, музика, 
слово»

■

Олег Соколов.
Фото з архіву Одеського музею західного 

та східного мистецтва.

❙
❙
❙
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«У нашому клубі всі дуже хотіли, аби Роберто Де Дзербі прийняв наше 

запрошення. Він сильний тренер, який пропонує той стиль гри, що 
подобається нам і нашим уболівальникам. Ми задоволені, що він обрав 

«Шахтар» — бо це саме той проєкт, яким можна буде пишатися».
Рінат Ахметов
президент ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Рік тому донецький «Шах-
тар» дійшов до півфіналу Ліги 
Європи, і той результат неа-
бияк надихнув «гірників». У 
сезоні 2020/2021 років вони 
розраховували боротися за пе-
ремогу в другому за рейтингом 
єврокубковому турнірі, однак 
назагал колектив Луїша Каш-
тру спіткала тотальна невдача.
 Завершивши сезон без тро-
феїв, португалець Каштру був 
змушений попрощатися з «по-
маранчево-чорними». На його 
ж місце прийшов 42-річний 
італійський наставник Робер-
то Де Дзербі, з яким донець-
кий клуб пов’язує своє успіш-
не майбутнє.
 Очолюваний Де Дзербі 
скромний «Сассуоло» мину-
лий чемпіонат Серії А завер-
шив на восьмому місці, лише 
за додатковими показника-
ми програвши «Ромі» бороть-
бу за останню з наявних путі-
вок до єврокубків. Тепер влас-
ник «Шахтаря» Рінат Ахметов 
сподівається, що молодий і ам-
бітний італієць, який сповідує 
яскравий та атакувальний фут-
бол, зможе прищепити такий 
ігровий малюнок і «гірникам». 
«У нашому клубі всі дуже хоті-
ли, аби Роберто прийняв наше 
запрошення. Він сильний тре-
нер, який пропонує той стиль 
гри, що подобається нам і на-
шим уболівальникам. Ми за-
доволені, що він обрав «Шах-
тар», — бо це саме той проєкт, 
яким можна буде пишатися», 
— заявив Ахметов.
 Відтоді, як Мірча Луческу 
залишив «Шахтар», «гірни-
кам» усе важче давалася гра 
у відкритий футбол. Незва-
жаючи на відсутність мовно-
го бар’єру з донецькими бра-
зильцями, ні Пауло Фонсека, 
ні його співвітчизник Каштру 

не змогли продовжити лінію 
розвитку, котрої впродовж де-
сяти років у донецькому клубі 
тримався нинішній очільник 
«біло-синіх». На думку Ах-
метова, Де Дзербі має повер-
нути «Шахтарю» «яскравий, 
гарний та змістовний футбол, 
який подобатиметься та тіши-
тиме вболівальників».

 А ще, на думку генерально-
го директора донецького клу-
бу Сергія Палкіна, перехід Де 
Дзербі до «Шахтаря» привер-
не до нього більше уваги. «Як 
мінімум італійська і частина 
європейської преси, я гадаю, 
щотижня говоритимуть про 
наш клуб, про те, що ми роби-
мо, як ми граємо та що в нас 

відбувається. Сканувати й оці-
нювати нас буде вся Європа», 
— наголошує гендир «гірни-
ків».

* * *
 Нині ж у Старому світі ак-
тивно обговорюють драматич-
ний фінал Ліги Європи, в якому 
англійський «Манчестер юнай-
тед» та іспанський «Вільяреал» 

лише після затяжної серії піс-
ляматчевих 11-метрових ударів 
змогли визначити переможця.
 Загалом 22 удари з познач-
ки знадобилося фіналістам, аби 
встановити підсумок дуелі. Піс-
ля того, як свої спроби викона-
ли польові гравці, дійшла черга 
до воротарів.
 І тут успішнiшим виявився 
страж воріт «Вільярреалу». Ре-
алізувавши свій підхід, Хероні-
мо Рульї взяв удар Давіда Де 
Хея й таким чином приніс ко-
манді з Вільярреалу перший в 
її історії єврокубковий трофей. 
Водночас наставнику «жовтої 
субмарини» Унаї Емері загалом 
учетверте підкорилася кубкова 
вершина Ліги Європи. Раніше 
він тричі брав її з іспанською 
«Севільєю». І дарма, що «МЮ» 
мав значно більше шансів на 
тріумф. Завдяки злагодженій 
роботі в обороні, дисципліно-
ваності та високому бойово-
му духу саме підопічні Емері 
вийшли переможцями фіналу 
в Гданську. «Мабуть, десь не-
допрацювали», — визнав нор-
везький очільник «манкуніан-
ців» Оле Гуннар Сульшер. ■

ФУТБОЛ

Ефективна робота
«Шахтар» підписав контракт з молодим італійським наставником Де Дзербі, 
а досвідчений іспанський «коуч» Емері вчетверте виграв Лігу Європи

■

Перегравши в 1/8 фіналу Ліги Європи київське «Динамо», «Вільяреал», зрештою, вперше в своїй історії виграв 
єврокубковий трофей.
Фото з сайту theguardian.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга Європи. Фінал. «Вільяре-
ал» (Іспанія) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англія) — 1:1 пен. — 11:10; 
Морено, 29 — Кавані, 55).

■

Григорій ХАТА

 Активна спортивна кар’єра не може 
тривати безкінечно. Проте декому зі 
спортсменів удається максимально довго 
зберігати форму, потрібну для виступів 
на найвищому рівні. Професіональне 
тенісне життя експершої ракетки ук-
раїнського чоловічого тенісу — 32-річ-
ного Олександра Долгополова — могло 
б іще тривати не один рік. Утім постій-
ні рецидиви травми зап’ястка змусили 
його на початку травня прийняти важ-
ке рішення про завершення кар’єри. 
 «На жаль, в останні роки я переніс 
кілька операцій на кисті й не зміг повер-
нутися не той рівень, який потрібен для 
виступів там, де я себе бачу. А грати з об-
меженнями й болем немає сенсу», — на-
писав в «Інстаграмі» Долгополов.
 Спортивна кар’єра іншого лідера ук-
раїнського тенісу — Сегрія Стаховсько-
го — протікала за дещо іншим сценарієм. 
Можливо, згодом він детальніше роз-
повість про рецепти свого спортивного 
довголіття. Поки ж 35-річний тенісист 
активно прощається з «профі-Туром». 
Офіційний старт його прощального турне 
світом відбувся в Парижі, де в ці дні завер-
шується кваліфікація другого в сезоні тур-
ніру з серії «Гранд слем» — «Ролан Гарро-
су». Після поразки в другому колі відбо-
ру «РГ»-2021 Даніелю Таро з Японії  (1:6, 
4:6, він зробив сердечне звернення до ор-
ганізаторів Відкритої першості Франції. 
 «Мені не сумно, що це минуло. Я 
щасливий, що це мало місце. Упродовж 
16 років змагатися на цьому неймовірно-
му турнірі — це справжній привілей. Як 
спортсмен я дуже складна людина й мені 
важко догодити, тому я хочу подякувати 
всім співробітникам «Ролан Гаррос» за 
їх нескінченну працю під час змагань. Я 

завжди лишав все на корті, серце, волю, 
бажання. Я ненавиджу поразки, навіть 
знаючи, що ґрунт має слабке покриття. 
Але перемоги на «РГ» я буду пам’ятати 
все життя. Дякую, Париж», — заявив 
Стаховський.
 Насправді Стах уже давно випав із 
когорти найсильніших тенісистів плане-
ти. Сил, аби постійно триматися на гре-
бені хвилі, у нього залишалося все мен-
ше. Однак, збираючи волю в кулак, ук-
раїнському ветерану час від часу таки 
вдавалося нагадувати про себе. При-
міром, на Відкритій першості Австралії-
2021 Сергій уперше за багато років грав в 
основному раунді турніру. Тоді, щоправ-
да, він визнав: «Моєму тілу неймовір-
но складно грати п’ятисетовий поєди-
нок». Вочевидь, уже тоді Стаховський 
розумів, що потрібно поступово проща-
тися з великим тенісом.
 Залишаючи Мельбурн і Париж, Сер-
гій не шкодував компліментів організа-

торам змагань та самим містам-господа-
рям цих великих турнірів. А ще він дя-
кував за підтримку своїй родині: бать-
кам — за шанс у цьому житті, дружині 
— за нескінченну підтримку, братам — 
за постійну опору.

 Зрештою, прямим текстом про за-
вершення кар’єри Сергій Стаховський 
ще не говорив, утім у його промовах усе 
частіше звучать ностальгічні та вдячні 
нотки. І це — чіткий і зрозумілий сиг-
нал для його шанувальників. ■

ТЕНІС

Із нотками прощання
Старожил вітчизняного 
тенісного бомонду вилетів 
із кваліфікації «Ролан 
Гарроса» й виголосив у 
Парижі сповнену емоцій 
промову

■

Сергій Стаховський не зумів подолати друге коло кваліфікації на «РГ»-2021.
Фото з сайту tennisua.org.

❙
❙
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На Кім Кардаш’ян 
подали позов
Зірка реаліті-шоу недоплачувала персоналу

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У військовій частині — пере-
гляд французького фільму. Настає 
кульмінація — головна героїня за-
стрелила з пістолета свого невірно-
го коханого. Заломивши руки, вона 
звертається, здавалося б, до гляда-
цького залу:
 — Що ж тепер робити?!!
 Із заднього ряду лунає чітка від-
повідь прапорщика, який провiв цi-
лий день на стрільбах:
 — Перевірити зброю, відзвіту-
вати за набої й повернутися на вихід-
ний рубіж.

* * *
 Жiнка заходить до лікаря:
 — Я вирішила пройти профілак-
тичне лікування, підкажіть, що мені 
підлікувати.
 — Спочатку треба зайти до кос-
метолога, через погану зовнішнiсть 
ви багато грошей витрачаєте на кос-
метику. Потiм зайдіть до дієтолога, 
у вас багато зайвої ваги. І, нарештi, 
перевірте зір.
 — Навiщо?
 — Бо в мене на кабiнетi написа-
но «Ветеринар».

Як заробити на «хальву»  
Сільська блогерка з Полтавщини збирає мільйони переглядів у соцмережах

По горизонталі:
 1. Тимчасові паперові чи 
металеві гроші, переважно дріб-
ного номіналу, які випускаються 
під державні гарантії. 3. Нині — 
польське село, під яким у 1410 
році об’єднане польсько-ли-
товсько-українське військо 
розбило хрестоносців. 8. Вар-
товий Тауера в Лондоні, осо-
биста охорона королеви, яка 

нині має переважно ритуаль-
но-декоративне значення. 9. Рівень 
проходження гри. 10. «Хвалилися 
гайдамаки, на ... ідучи: «Будем дра-
ти, пане-брате, з китайки онучі» (Та-
рас Шевченко). 11. Ім’я похресниці 
і коханої Мазепи. 13. Довірче това-
риство, яке розпоряджається акти-
вами. 15. Великий спис із гачком на 
довгому тросі для полювання на риб 
та морських тварин. 16. Потворний і 
злий карлик із германського фоль-
клору, який збиткується з людей. 
18. Тканина полотняного переплетен-
ня, покрита вузликами. 21. Біблійний 
персонаж, син Авраама, якого батько 
мав принести в жертву. 23. Святкова 
біла скатертина. 24. Річковий розбій-
ник. 25. Гроно калини. 27. Українська 
назва сокири у вигляді півмісяця, на-
садженої на довгий держак зі списом 
на кінці. 28. Старовинна британська 
міра довжини, близько метра.
По вертикалі:
 1. Великий землевласник у Се-
редній Азії чи Казахстані. 2. Тимчасо-

ве житло туриста. 3. Італійське місто, 
яке в давнину мало свої колонії в Кри-
му. 4. Латвійське курортне місто, де 
проходило багато фестивалів. 5. Оди-
ниця вимірювання електричної напру-
ги. 6. Герой російського фольклору, 
який підкував блоху. 7. Людина, що 
не розрізняє кольорів. 11. Німецьке 
місто, де в середньовіччі були сфор-
мовані основні принципи місцевого са-
моврядування. 12. Автор картини «За-
порожці пишуть листа турецькому сул-
тану». 14. Слово, зашифроване кар-
тинками. 17. Чоловічий перукар, який 
уміє підстригати і бороди. 19. Хижий 
вираз морди тварини з виставленими 
зубами, вишкір. 20. Штучна заглиби-
на, по якій тече вода чи сиплеться зер-
но. 21. Вогник, із якого може розгорі-
тися багаття. 22. Лікарська рослина. 
26. Екскурсовод. ■

Кросворд №49
від 21—22 травня

з 31 травня до 6 червня

 Овен (21.03—20.04). Вам знадобиться 
підтримка колег. Особисте життя може вий-
ти на перший план, тож, вiдповiдно, зростуть i 
матерiальнi потреби.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Телець (21.04—21.05). Доведеться ос-
мислювати відносини з людьми, які ще недав-
но представлялися вірними і надійними. У по-
дружнiх стосунках настане чергова криза.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Близнюки (22.05—21.06). Буде зачеп-
лено вашi гордість і самолюбство, ви спере-
чатиметеся про практичні речі. Не виключені 
бурхливі суперечки з приводу спільного май-
на.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). У вашому оточеннi 
з’являться новi люди. Ви опинитеся в центрi 
уваги i станете iнiцiатором багатьох авантюр, 
в яких вiдiграватимете неабияку роль.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Лев (24.07—23.08). Тиждень сприятли-
вий для початку нових справ, вiдбудеться про-
сування обраним шляхом, навіть якщо він вия-
виться дуже нелегким. Вихiднi придiлiть вiдвi-
динам батькiв.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). І на роботі, і в коханні 
можливі круті повороти, тому проявіть стійкість. 
Ваші чарівність і фантастична завзятість допо-
можуть отримати пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). На цьому тиж-
нi ви вирiшуватимете складні професiйнi про-
блеми. Доведеться відстоювати позиції і до-
лати перешкоди. Ближче до вихiдних ви отри-
маєте запрошення на вечiрку.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Новий проєкт 
поставить нові цілі й нові завдання. Підприєм-
ці ризикнуть відкрити новий напрям у справі й 
набиратимуть новий колектив.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваша актив-
нiсть iнодi зашкалює. Працюючи з началь-
ством, можете розраховувати на підвищен-
ня на посаді. Налаштуйтеся на успіх довіре-
ної вам справи.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас погiршать-
ся стосунки з колегами, зате покращиться фi-
нансове становище. Оточивши себе комфор-
том, вдасться залишатися в рамках бюджету.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Результати не 
виправдають надії тих, хто вклав грошi в ре-
монт, нерухомість або зробив значну покупку. 
Вашi доходи перевищуватимуть витрати, ради-
мо передивитися бюджет.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Риби (20.02—20.03). Попереду склад-
ні фінансовi ситуації. Дехто з вас позичатиме 
кошти або, навпаки, вiддаватиме борги. Дове-
деться шукати додаткову роботу.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3. ■

Дара ГАВАРРА

 Ще не встигли влягтися чутки, плітки й 
просто новини про розлучення зіркової пари 
— Кім Кардаш’ян та її чоловіка репера Каньє 
Уеста (а поговорити було про що, адже пара 
ділила понад два мільярди доларів!), — як 
нова неприємність спіткала шоувумен. Тепер 
їй доведеться судитися з колишніми наймани-
ми працівниками, які обслуговували теледіву в 
її розкішному будинку (вартість якого, подей-
кують, сягає 60 млн доларів). Обслуга висуну-
ла обвинувачення, ніби Кім затримувала їм за-
рплатню, а крім того — ще й недоплачувала 
10% від заробленого, пояснюючи це тим, що 
нібито сама сплатить державі податки замість 
них. Згодом виявилося, що зірка обдурила не 
лише найманих працівників, а й державу, тоб-
то податки так і не було сплачено. 
 Коли садівник Кардаш’ян спитав її, чи буде 
вона оплачувати понаднормові години і як бути 
з перервами на обід, жінка просто звільнила 
його без жодних пояснень. 16-річний хлопчи-
на, який після занять у школі підробляв у зір-
ки, скаржився, що та змушувала його працю-

вати більше, ніж це передбачено у зако-
нодавстві США щодо неповноліт-
ніх, тобто більше 48 годин на 
тиждень.
 Та багаті на те й багаті — 
за великі гроші вони найма-
ють висококласних юристів 
та консультантів, щоб ті від-
стоювати їхні інтереси в су-
дах. Тож тепер представни-
ки пані Кардаш’ян заявля-
ють, що Кім наймала пра-
цівників не сама, а через 
зовнішню службу обслу-
говування, а та, в свою 
чергу, підписувала уго-
ду з персоналом. Тому 
теледіва не несе жодної 
відповідальності, а всі 
претензії потрібно ви-
сувати службі найму. 
Як кажуть, і я — не я, 
і хата не моя... ■

Кім Кардаш’ян.❙

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №52■

29—30 травня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, мiсцями гро-
зи. Вiтер пiвнiчний, пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi +13...+15, удень +17...+19. Пiслязавтра вночi +10...+12, 
удень +17...+19.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень +21...+23.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +10...+12, удень +17...+19.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень +20...+22.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +7...+9, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+7...+9, удень +15...+17.

27 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 18-22 градуси, бiля Одеси — 14 градусiв, у Днiпрi 
— 17.
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