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РИМА ТИЖНЯ

Назустріч вівторку

■

(Матч Україна—Швеція) 

Олександр ІРВАНЕЦЬ

Сказано ж невипадково, 
Що всім воздається по вірі. 
Пройшли ми в наступне коло 
У чемпіонськім турнірі. 
Світив нам вильоту морок, 
Та жереб роль свою виконав, 
І нас уже у вівторок 
Чекають нащадки вікінгів. 
Тож будьмо тепер непохитні, 
Бо недопустимі втрати, 
Як будуть жовто-блакитні 
Із синьо-жовтими грати!

стор. 15»

Національна збірна 

України вперше 

в своїй історії 

пробилася  

до «плей-оф» 

чемпіонату Європи

Шанс для реабілітації

стор. 5»

Хвиля на ім’я «дельта»

l

стор. 2»

ЗЕбуржуазія,

Так виглядає справжня насолода. 
Фото з сайту smartnews.com.ua.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,273 грн 

1 € = 32,600 грн

1 рос. руб. = 0,375 грн

А їм не пече 
На Південній дослідній станції створюють нові сорти кавунів, 
стійкі до опромінення ультрафіолетом
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«У перспективі аграрії з Херсонської області готові порадувати українців 
«смугастиками» з високими смаковими якостями, яким не страшні сонячні 
опіки навіть за тривалої засмаги на полях півдня України».

Володимир Лимар
директор Південної державної 

сільськогосподарської дослідної станції

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
заробили ук-

раїнські експортери ягід, повідомила ві-
цепрезидентка НААН України Ануш Ба-
лян.

240 млн гривень
витратила Укрзаліз-

ниця на закупівлю неякісних матеріалів, заявили 
в пресслужбі СБУ.

гривень
компенсації за 

купівлю сільгоспобладнання і техніки отрима-
ли українські аграрії, засвідчили в Департамен-
ті агропромислового розвитку.

тонн
лому чорних ме-

талів Укрзалізниця виставила на продаж, 
розповіли у пресслужбі відомства.

українських військових
отримали першу дозу вакцини від 
COVID-19, похвалилися в штабі ООС.

200 млн 30 тис. Понад  26 тис.190 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП

Міністерські 
секретики
Чому до співпраці 
з громадянами, прозорості 
та підзвітності готова лише 
частина державних органів 
України 
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Опендатабот (opendatabot.ua) — українська 
компанія, що збирає, продає (незначна частина ін-
формації доступна безоплатно), об’єднує та аналі-
зує дані основних публічних реєстрів країни — оп-
рилюднила інформацію щодо того, які з держав-
них органів України є найбільш відкритими. У лі-
дерах прозорості опинилися Міністерство фінансів, 
Верховна Рада і Національне агентство із запобі-
гання корупції. Дані цих установ повністю відпові-
дають усім принципам відкритої інформації, за-
твердженим «Хартією відкритих даних», до якої 
Україна приєдналася в 2016 році, взявши на себе 
зобов’язання зробити урядові дані відкритими за за-
мовчуванням. А 10 серпня 2018 року було запуще-
но оновлену версію національного порталу даних. 
«Відкриті дані дозволяють побудувати прозору та 
ефективну державну систему. Наш рейтинг ілюст-
рує, хто з державних органів готовий до співпраці з 
громадянами, прозорості та підзвітності», — комен-
тує засновник Опендатаботу Олексій Іванкин.
 Відкриті дані — це колосальне джерело мож-
ливостей у боротьбі з корупцією і потенціал для 
зростання економіки. Економіка країни може 
отримувати мільйони доларів на рік завдяки не-
матеріальному ресурсу — інформації. Вже на 
наступний рік після запуску системи відкритих 
даних (у 2017-му) це принесло економіці Украї-
ни понад 700 млн дол. Опендатабот також зібрав 
кейси відкритих даних, що мають найбільшу 
цінність для українців, і перевірив, чи відпові-
дають вони міжнародним стандартам. До пере-
ліку увійшов 71 інформаційний набір.
 Передбачається, що до 2025 року проєкт від-
критих даних «увіллє» в економіку вже 1,4 млрд 
доларiв, що складе 0,92% ВВП країни. Та й за-
хідні країни охочiше відкриватимуть кордони 
і співпрацюватимуть з країною, в якій уряд діє 
відкрито, бюджети розподіляються за прозори-
ми механізмами, а суспільство і ЗМІ мають до-
ступ до інформації.
 Після введення в експлуатацію системи елек-
тронних закупівель ProZorro, приміром, серед-
ня кількість унікальних постачальників зросла 
на 45%, кількість сесій пошуку інформації про 
контракти збільшилася в десятки тисяч разів, а 
уряд заощадив у бюджеті України понад мільярд 
доларів. Згідно з опитуванням Open Contracting 
Partnership, до недавнього часу Україна входи-
ла в невеликий пул менш ніж 10% країн зі 120, 
які надають якісні дані про тендери. Але рішен-
ня парламенту вивести 100 млрд грн iз проєк-
ту будівництва кільцевої дороги навколо Києва 
за рамки ProZorro може далеко відкинути нашу 
країну в рейтингу корупційності.
 До п’ятиріччя запуску проєкту Опендатабот та-
кож опублікував топсписок лідерів непрозорості 
серед державних структур України. Його очолили 
Міністерство охорони здоров’я, Держстат і Націо-
нальне агентство з питань державної служби. Дані 
цих установ узагалі ніде не опубліковані! Отже, ці 
відомства непрозорі й особливо вразливі до коруп-
ції. Що стосується майже всіх популярних наборів 
податкової служби та Міністерства юстиції, то го-
ловними порушеннями при оприлюдненні даних 
цих структур є, на жаль, лише часткова їх публі-
кація. ■

■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 У Херсонській області висади-
ли експериментальний сорт «сму-
гастиків», адаптованих до посухи та 
підвищеної соляризації.
 Дослідники обіцяють виростити 
стійкі до спеки солодкі кавуни, які 
не бояться тривалих «засмаг» на від-
критому сонці.
 — Проводити експерименти буде-
мо у найближчі п’ять років, iз цією 
метою вже відібрали зразки понад 
двох десятків сортів кавунів, — роз-
повів директор Південної дослід-
ної станції, кандидат сільськогоспо-

дарських наук Володимир Лимар. — 
У перспективі аграрії з Херсонської 
області готові порадувати українців 
«смугастиками» з високими смако-
вими якостями, яким не страшні со-
нячні опіки навіть за тривалої засма-
ги на полях півдня України.
 За словами науковців, у сучасно-
му світі спектр сонячного світла до 
половини складається з жорсткого 
ультрафіолетового опромінення.
 Якщо ще на початку 2000-х, ска-
жімо, воно становило не більше п’яти 
одиниць за шкалою вимірювання, то 
зараз уже налічує від семи до десяти 
одиниць із тенденцією до подальшо-
го зростання.

 В умовах глобального потеплін-
ня люди змушені змінювати життя 
флори, адже дуже висока кількість 
ультрафіолету руйнує хлорофіл у 
рослинах, пригнічуючи їх розви-
ток. Як підсумок, баштанні куль-
тури швидко псуються просто на 
полях, не встигаючи потрапити до 
споживачів. Зазначимо, що вчені 
Південної державної сільськогос-
подарської дослідної станції при ін-
ституті зрошуваного землеробства 
НААН України понад 50 років ве-
дуть успішні розробки в галузі сіль-
ського господарства.
 Селекціонери з Голої Пристані 
вже не вперше дивують українців 
вдалими експериментами та встиг-
ли накопичити величезний досвід 
iз розробки унікальних сортів висо-
копродуктивних гібридів баштанних 
культур. Кожних п’ять років вони 
створюють від п’яти до десяти пер-
спективних сортів баштанних куль-
тур, що максимально відповідають 
запитам фермерів нашої країни.
 Раніше навчилися вирощува-
ти в посушливих степах причорно-
морських регіонів гігантські гарбу-
зи, дині та надзвичайно солодкі ка-
вуни з м’якоттю жовтого кольору.
 Також вдало вдосконалили кар-
топлю, рис, пшеницю, цукровий бу-
ряк та інші сорти популярних в Ук-
раїні рослин. ■

ЗЕМЛЕРОБСТВО

А їм не пече 
На Південній дослідній станції створюють 
нові сорти кавунів, стійкі до опромінення 
ультрафіолетом

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Ізраїльська компанія Decco Safepack 
Products Ltd розробила спеціальний сонце-
захисний крем для кавунів та динь.
 Його склад цілком безпечний для 
здоров’я людини та вже пройшов сертифі-
кацію для використання в органічному 
сільському господарстві.
 Як відомо, тепловий стрес може нега-
тивно вплинути на 40% виробництва баш-
танних культур. Рідкий крем покращує 
якість баштанних, збільшуючи рентабель-
ність виробництва кавунів, динь та гар-
бузів.
 Випробування новинки проводили та-
кож на ранніх цитрусових, винограді, гру-
шах, яблуках, авокадо, гранатах, сливах i 
помідорах. У всіх випадках препарат про-
демонстрував високу ефективність.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська уп-
родовж доби 23 червня 22 рази по-
рушували режим припинення вог-
ню. Зайди гатили по українських за-
хисниках поблизу Майорська, Но-
воселівки, Південного, Мар’їнки, 
Красногорівки, Старогнатівки, Нов-
городського, Авдіївки, Луганського, 
Водяного, Новоолександрівки, Ново-
тошківського, Золотого-4 та Широ-
киного. Окупанти вели вогонь iз мі-
нометів 82-го калібру, ручних проти-
танкових гранатометів i великокалі-
берних кулеметів, з артилерійських 
систем 122-го калібру
 Окрім того, поблизу Авдіївки 
росіяни влаштували провокацію з 
використанням безпілотного літаль-
ного апарата типу Mavic, який на-
магався здійснити проліт над пози-
ціями наших підрозділів. Завдяки 
злагодженим діям розрахунків чер-
гових вогневих засобів провокацію 
було припинено.
 Неподалік населеного пункту 
Піски зафіксовано проліт ворожо-
го безпілотного літального апарата 

типу «Орлан-10» із перетином лінії 
розмежування. БПЛА противника 
вчасно знешкоджено засобами РЕБ.
 Станом на 7-му годину ранку 24 
червня зафіксовано чотири пору-
шення режиму припинення вогню. 
На обстріли окупантів упродовж по-
передньої та поточної доби українсь-
кі захисники відкривали вогонь у 
відповідь. Бойових втрат унаслідок 
ворожих обстрілів серед військових 
Об’єднаних сил немає.
 Додамо, що 21 червня російські 
найманці зазнали втрат у районі се-
лища Лозове (Донецька область) че-
рез підрив на власних мінах. Вибухи 

сталися через те, що гібридні сили 
Росії хаотично мінують захоплені 
території як протипіхотними міна-
ми, так і засобами дистанційного мі-
нування.
 Спостерігачі ОБСЄ повідомили 
про те, що збройні формування РФ пе-
решкоджали їхнiй роботі. Крім того, 
спостерігачам вдалося виявити реак-
тивні систем залпового вогню «Град», 
розміщені з порушенням ліній відве-
дення в непідконтрольному українсь-
кому уряду районі Луганської облас-
ті. Зокрема, поблизу селища Кришта-
левий (колишній Красний Луч) бойо-
вики розмістили 20 «Градів». ■

НА ФРОНТІ

Дощу нема, а «Град» є
Спостерігачі місії ОБСЄ виявили на Луганщині 
20 схованих росіянами реактивних систем 
залпового вогню

■
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місце
посів Київ у рейтингу із 

209 найдорожчих для проживання іноземців 
міст світу, за даними американської консал-
тингової фірми Mercer.

106-те людей
потонули в Україні за останні 

вихідні, інформують у пресслужбі ДСНС.

мешканців Криму
лояльні до України, вважає 

переселенець і фаховий кримський історик Сер-
гій Громенко.

рази
зменшилась кількість 

шлюбів в Україні за останні тридцять 
років, акцентують у Держстаті.

морські бази
побудує Британія в Україні, на-

голосили в міністерствах оборони обох 
країн.

40 23% У 2 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КОНКУРС

Кобзарева 
наука
Шевченкове слово звучало 
23 мовами світу
Ангеліна ВЕЛИКА

 У Києві відбулася підсумкова конферен-
ція шостого Міжнародного проєкту-кон-
курсу «Тарас Шевченко єднає народи». У 
зв’язку з карантинними обмеженнями оці-
нювання робіт відбулося за два конкурсні 
роки 2020-2021.
 Цьогоріч Шевченкове слово звучало 23 
мовами світу: англійською, італійською, ко-
рейською, японською, кримськотатарською, 
португальською та іншими. Наймолодшому 
конкурсанту щойно виповнилось три, а най-
старшому — 99 років. У заході взяли участь 
279 представників різних національностей 
iз 14 країн світу.
 Проєкт був заснований у 2016-му та про-
водиться щорічно у форматі «Україна — 
Світ». Його метою є входження України до 
світового інформаційного простору завдяки 
творчості Тараса Шевченка та привернення 
уваги міжнародної спільноти до сучасних 
проблем України. Авторка та голова журі 
конкурсу — народна артистка України, пов-
ний кавалер Ордена княгині Ольги, Посол 
миру, актриса Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка Га-
лина Яблонська. 
 Галина Гілярівна, разом зі своїми коле-
гами-членами журі — народним артистом 
України Анатолієм Паламаренком i заслу-
женим діячем мистецтв України Василем 
Неволовим — нагороджувала учасників 
конкурсу у трьох номінаціях: «Наживо», 
«Відеоформат», «Мій Шевченко», а також у 
позаконкурсних номінаціях: «Поза часом», 
«Пам’ять» та «Поклик серця».
 «Через пандемію за останні два роки 
журі познайомилося з великою кількістю 
цікавих науково-дослідницьких та літера-
турних робіт. Були представлені переклади 
«Кобзаря» литовською, ромською, німець-
кою мовами. Тому саме проєкти у цих номі-
націях виявились найбільш відзначеними 
сьогодні», — каже голова журі Галина Яб-
лонська. 
 Найвищу нагороду — гран-прі — одер-
жав науковець iз Дніпра Ігор Шпирко за до-
слідницьку роботу «Бісоціологія, інновацій-
ний розвиток у творах Шевченка». Присвя-
чена вона темі Дніпрових порогів. 
 Олександр Кликавка — учасник Всеук-
раїнського руху хранителів курганів також 
здобув нагороду за свій неординарний доку-
ментальний фільм «Шевченковий заповіт». 
Гран-прі у цій же номінації одержала моло-
да команда творців інтерактивного «Магіч-
ного Кобзаря» на чолі з Ольгою Ходацькою. 
Завдяки цій розробці учні шкіл можуть го-
туватися до іспитів з української літератури 
в ігровому форматі.
 У номінації «Поза часом» журі відзна-
чило колектив дружин загиблих у війні на 
Донбасі. Жінки створили відеоролик, у яко-
му читають уривки з поеми «Кавказ». «Ми 
вдячні Шевченку, який знайшов для нас 
слова у цей непростий час, підтримав кож-
ну з нас і не дав упасти духом», — говорять 
дружини героїв.
 Конкурс проводиться за сприяння Мініс-
терства культури України, Національної 
ради жінок України, Національного музею 
Тараса Шевченка, Українського фонду куль-
тури, товариства «Знання» та Всеукраїнсь-
кої інноваційно-освітньої платформи «Схо-
ди в майбутнє».
 А вже з 1 липня починається реєстрація 
на сьомий Міжнародний конкурс «Тарас 
Шевченко єднає народи». ■

■Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Студенти Чортківсько-
го медичного фахового коле-
джу, що на Тернопільщині, 
безкоштовно виготовляють 
зубні протези для учасників 
російсько-української війни, 
і не тільки. Такою благодій-
ною діяльністю займаються 
випускники зуботехнічного 
відділення, які ось-ось ста-
нуть дипломованими зубни-
ми техніками. Як повідом-
ляє сайт навчального закла-
ду, цього року, зважаючи на 
карантинні обмеження, сту-
денти відпрацьовували пе-
реддипломну практику на 
своїх студентських робочих 
місцях, однак мали завдан-
ня виконувати цю роботу для 
конкретних людей. Ініціати-
ва ж допомогти саме військо-
вим ветеранам та захисни-
кам України від російського 
агресора належить багаторіч-
ному директору коледжу, за-
служеному лікарю України 
Любомиру Білику. Поперед-
ньо він звернувся з відповід-
ною пропозицією до керів-
ництва дислокованих у місті 
військових частин, учасни-
ків АТО та громадської ор-
ганізації воїнів-інтернаціо-
налістів. У підсумку вияви-

лося 24 особи, які особливо 
потребували таких недеше-
вих нині ортодонтичних пос-
луг. Пацієнтів у присутності 
студентів оглянули викла-
дачі-стоматологи, визначи-
ли обсяг робіт, склали кош-
торис, відтак майбутні зубні 
техніки приступили до робо-
ти. 
 «Таким вчинком Любо-
мир Степанович вирішив зро-
бити випускникам вишкіл і 
професійний, і виховний, бо 
навчити легше, а вживити в 
серця милосердя набагато ва-
жче. Виконати професійно, 
хоч і під наглядом наставни-
ків, конкретне замовлення і 
побачити красиву усмішку 
та почути щире «дякую» — 
це той перший «заробіток», 
який отримали за свої вмін-
ня нинішні випускники спе-
ціалізації «Стоматологія ор-
топедична», — йдеться на 
сайті коледжу. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Створення мультфіль-
мів, тим паче повномет-
ражних, — справа копітка 
й дуже коштовна. Тож, без 
перебільшення, можна вва-
жати непересічною подією 
вихід у широкий  кінопро-
кат 24 червня  українсь-
кої анімаційної стрічки 
«Віктор_Робот» — волода-
ря Призу глядацьких сим-
патій Одеського міжнарод-

ного кінофестивалю 2020 
та найкращого анімаційно-
го фільму за версією Націо-
нальної премії кінокрити-
ків «Кіноколо» 2020.
 Події стрічки відбува-
ються в далекому майбутньо-
му. Штучна зірка, що має 
забезпечувати енергією пла-
нети навколо себе, не пра-
цює. Єдиний, хто може її по-
лагодити, — дідусь малень-
кої Віки, який і створив це 
світило. Однак він таємни-

че зникає. Дівчинка разом 
iз помічником — крихітним 
роботом Віктором — виру-
шає на його пошуки. Так по-
чинаються захопливі приго-
ди двох друзів.
 Режисер-постановник 
фільму — Анатолій Лав-
ренішин, учасник та пере-
можець міжнародних кіно- 
та анімаційних фестивалів, 
серед яких: Міжнародний 
роттердамський кінофес-
тиваль, Міжнародний фес-
тиваль короткометражних 
фільмів у Клермон-Фер-
рані, Міжнародний фес-
тиваль анімаційних філь-
мів в Аннесі та інші. Героїв 
стрічки озвучили зіркові 
українські актори: Римма 
Зюбіна, Віктор Жданов, Ва-
силь Мазур, Богдан Бенюк, 
Анатолій Хостікоєв, Марія 
Аглоткова. До виконан-

ня саундтреків стрічки до-
лучилися Dakh Daughters, 
Мар’яна Головко та Марко 
Галаневич («ДахаБраха»), 
Антон Слєпаков («Вагоно-
вожаті»). Композитор стріч-
ки — Антон Байбаков. Піс-
ня «Пола-ла-ла» (гурт Dakh 
Daughters, Софія Байбако-
ва, музика — Антон Байба-
ков, слова — Марися Ни-
кітюк) відзначена «Золотою 
Дзиґою» 2021 як найкраща 
пісня.
 Виробництво фільму 
тривало понад три роки, а 
працювало над стрічкою 
майже 200 професіоналів. 
Фільм створено студією ані-
мації «Червоний собака» 
за підтримки Державного 
агентства України з питань 
кіно. Дистриб’ютор стрічки 
— компанія «Артхаус Тра-
фік». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Ключі від цих авто вручив бри-
гадам «швидкої» голова Черкась-
кої облдержадміністрації Олександр 
Скічко. 
 Як повідомили «УМ»  у Черкаській 
ОДА, вісім автомобілів було при дбано 
завдяки фінансуванню з державного  
бюджету, 14 — власним коштом об-
ласного Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф. За-
галом спрямували на придбання но-
вого автотранспорту близько 44 млн 
грн.

 За словами Олександра Скічка, 
понад 193 тисячі викликів за рік, 
«ковідне» навантаження, часто екс-
тремальні умови роботи — такі будні 
черкаських медиків, які працюють на 
«швидкій».  
 «Їхня передова — життя і здоров’я 
черкащан», — говорить пан Олек-
сандр і запевняє, що поповнення ме-
дичного автопарку — не останній та-
кий «транш» до кінця року.
 Як розповідає Ірина Назарок iз Чер-
каського обласного центру екстреної 
медичної допомоги, чотири автомобілі 
«швидкої» залишаться у Черкасах, по 

одній автівці отримали Драбів, Золо-
тоноша, Вереміївка, Червона Слобо-
да, Канів, Корсунь-Шевченківський, 
Кам’янка, Лисянка, Тальне, Шпо-
ла, Катеринопіль, Умань, Маньківка, 
Жашків, Монастирище. Ще два авто-
мобілі отримав відділ реагування на 
надзвичайні ситуації.
 «Швидкі» типу «В» та «С» на базі 
Citroеn Jumper і Volkswagen Crafter 
мають усе необхідне медичне устат-
кування. Ці авто підходять для про-
ведення реанімаційних заходів за ме-
жами стаціонару та транспортування 
пацієнтів у вкрай важкому стані, зок-
рема й зі складним перебігом коро-
навірусної хвороби», — зазначає Іри-
на Назарок.
 Нагадаємо, що до складу  Черкась-
кого обласного центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катаст-
роф входять п’ять станцій швидкої до-
помоги. Наразі в автопарку установи 
— півтори сотні автомобілів, 56 з яких 
уже підлягають списанню, адже пере-
вищили строк експлуатації в рази. ■

ДОБРА СПРАВА

Практика благодійності
Майбутні зубні техніки безкоштовно надають 
недешеві медичні послуги

■

Побачити красиву усмішку та почути щире «дякую» — 
це перший «заробіток». 
Фото з сайту chdmc.org.ua.

❙
❙
❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Включити зірку
Повнометражний мультфільм «Віктор_
Робот» виходить на екрани кінотеатрів

■

МЕДИЦИНА

Доїхати, щоб врятувати
На Черкащині автопарк «швидкої» поповнився 22 
автівками

■
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Хто підпадає під дію закону?
 Законопроєкт пропонує 
кілька означень слова «олі-
гарх», а внесення обраних «олі-
гархів» у такий собі «олігархіч-
ний» реєстр накладає певні об-
меження на діяльність внесе-
них у реєстр «олігархів».
 Рішення про внесення до 
реєстру має ухвалювати РНБО, 
яка у такий спосіб автоматично 
перетворюється і на суд, і на ор-
ган контролю.
 Для того, щоб особа була ви-
знана олігархом, згідно із зако-
нопроєктом, вона має відпові-
дати щонайменше трьом із чо-
тирьох наведених ознак: бра-
ти участь у політичному житті; 
мати значний вплив на засоби 
масової інформації; бути влас-
ником або бенефіціаром моно-
полії; вартість її активів має пе-
ревищувати один мільйон про-
житкових мінімумів.
 Есперти вже назвали це око-
замилюванням. Адже для бо-
ротьби з олігархами законопро-
єкт не потрібен. В Україні є По-
датковий і Кримінальний ко-
декси. Увесь набір українського 
законодавства дозволяв ще два 
роки тому за депутатським за-
питом у Податкову службу оби-
рати та призначати перевірку.

А владi своє робить
 Виявляється, закон про олі-
гархів потрібно доповнити від-
повідним законом про лобізм, 
який допоможе вивести у публіч-
ну площину все негативне, що є в 
українській політиці.
 У цьому впевнений голова 
Верховної Ради Дмитро Разум-
ков.
 «Мені здається, що повинен 
бути ще один закон до цього. 
100%. Це закон про лобізм. Не в 
тому розумінні, в якому він існує 
сьогодні в суспільстві, тому що 
він існує з позначкою «мінус». А 
в тому варіанті, який ми можемо 
побачити у США, в Європі, де все 
відкрито, де є люди-лобісти, які 
відстоюють інтереси бізнесу, не 
порушуючи закон. Вони декла-
рують свої статки, контакти і ба-
гато-багато іншого. І це точно до-
поможе вивести у публічну пло-
щину все негативне, що сьогодні, 
на жаль, є в українській політи-
ці», — зазначив Разумков.
 Він припустив, що ухвалення 
закону про олігархів забезпечить 
«більш правильні, прозорі прави-
ла гри, правила відносин з пред-
ставниками великого бізнесу».

А скринька відкривається 
просто 
 Норми можна застосувати до 
багатьох в Україні. Для прикла-
ду візьмемо відомого інвестицій-
ного банкіра Томаша Фіалу, доб-
ротного «середнячка» серед пер-

шої сотні заможних українців.
 «Бере участь у політично-
му житті». За зізнанням Фіали, 
його дружина фінансово підтри-
мувала партію «Голос». Чи брав 
він тим самим участь у політич-
ному житті країни? Вочевидь 
усе залежить від того, хто і як 
це буде трактувати.
 «Має значний вплив на засо-
би масової інформації». Чи має 
Томаш Фіала великий вплив на 
ЗМІ? Він є власником видання 
«Новоє врємя», а тепер ще й став 
власником «Української прав-
ди». Ніби відомі видання. Але ми 
знову-таки не можемо говорити 
напевне, адже ніхто чітко не по-
яснив, що таке «значний вплив». 
Редакції згаданих видань ствер-
джують, що Фіала на них впливу 
не має, але як це довести РНБО?
 «Є кінцевим власником мо-
нополії». Згідно з відкрити-
ми даними, Фіала не є власни-
ком якоїсь монополії, тому цей 
пункт не зараховується.
 «Вартість активів має пере-
вищувати один мільйон прожит-
кових мінімумів». А от із цим 
пунктом, здається, порядок. Ще 
у 2015 році капітал Фіали оці-
нювали майже у $188 млн. На-
гадаємо, один мільйон прожит-
кових мінімумів (у перерахунку 
за сьогоднішнім курсом долара) 
— це близько $80 млн.
 Тому, якщо є певне бажан-
ня, людину на кшталт Томаша 
Фіали можуть спокійно внести 
до реєстру олігархів.
 А от чи потрапляє туди 
мільяр дер, скажімо, Віктор Пін-
чук — це ще питання.
 І може статись так, що при 
підрахунку потрібних трьох 
із чотирьох критеріїв може не 
бути. І тоді Фіала — олігарх, 
Пінчук — ні!

«Страшна» кара олігархів
 А тепер варто глянути, що ж 
чекає цих «поганців»-олігархів, 
які будуть включені до «реєстру 
осіб, які мають значну економіч-
ну або політичну вагу в суспільно-
му житті». А загрожують їм такі 
«страшні» покарання, на кшталт 
«щуку вкинули у річку».
 Перший пункт — це забо-
рона здійснювати внески (пря-
мо або опосередковано через ін-
ших осіб) на підтримку політич-
них партій. На папері це бачить-
ся чудово.
 Але ж ми знаємо, що фі-
нансування політики — це 
царство чорного кешу. І скажі-
мо абсолютно «неолігарх» Ава-
ков, якщо є бажання, може про-
фінансувати живим, паперовим 
доларом не одну виборчу кам-
панію, без усяких офіційних 
внесків. Тобто закон убиває за-
родки культури цивілізованого 
донейту на політику.

 Другий пункт — це заборо-
на для олігархів бути покупцем 
(бенефіціаром покупця) у про-
цесі приватизації об’єктів вели-
кої приватизації. Тут ще прості-
ше, і принагідно варто згадати 
історії купівлі «неолігархами» 
великих державних компаній 
України. Спочатку виставле-
ний на приватизаційний кон-
курс пакет акцій певного опе-
ратора купує дочірня компанія 
якогось закордонного інвести-
ційно-фінансового консорціу-
му. А потім цю компанію пе-
рекуповує новостворена, ска-
жімо, кіпрська компанія, яку, 
в свою чергу, купує фірма, що 
належить українському неолі-
гарху. І все — коло замкнулося, 
вітчизняний бізнесмен законно 
стає власником омріяного під-
приємства. До речі, в цьому 
пункті антиолігархічного зако-
нопроєкту нічого не сказано про 
заборону купувати вже прива-
тизовані пакети акцій підпри-
ємств.
 Третій пункт — подання 
олігархами декларацій, схо-

жих на ті, які подають чинов-
ники. Тут варто лише наголо-
сити, що в олігархів набага-
то більше можливостей, ніж у 
держ службовців, мати бухгал-
терів та юристів екстракласу, 
які заповнять усі необхідні до-
кументи. Згідно з законопроєк-
том, державні службовці також 
мають подавати декларації про 
контакти з внесеними до реєст-
ру «олігархами». Але як подан-
ня подібних декларацій має від-
битися на самих «олігархах» — 
не уточнюється.

Закон для Порошенка...
 Багато пишуть, що в олігар-
хів забиратимуть їхні медіа, але 
в нинішньому законопроєкті 
такої норми немає. Тому всі ці 
обмеження настільки недоско-
налі, поверхові та непроду-
мані, що виникає думка: а для 

чого вони загалом були потрібні 
ініціаторам цього законопроєк-
ту? Проглядається, що насправ-
ді цей документ розв’язує одра-
зу кілька важливих проблем 
для Володимира Зеленського. 
Звісно, те, що одразу впадає в 
око — Володимир Зеленський 
б’є по своєму опоненту Петру 
Порошенку.
 Порошенко є лідером полі-
тичної сили, він є власником те-
леканалів, і його статки набага-
то перевищують встановлений 
для олігархів ліміт. Може ви-
датися, що «антиолігархічний 
законопроєкт» прописаний спе-
ціально під нього — «Європей-
ська Солідарність» про це за-
являє відкрито. Але, крім По-
рошенка, цей документ може 
допомогти Володимиру Зе-
ленському вирішити ще кілька 
вагомих питань. 
 Це можливість відзвітувати-
ся перед Заходом, що в Україні 
таки проводиться деолігархіза-
ція. Надто на тлі оголошених 
Сполученими Штатами санк-
цій проти Ігоря Коломойсько-

го. Опального бізнесмена мож-
на внести до «реєстру олігар-
хів» і зі спокійним серцем піс-
ля цього сказати американцям: 
і ми, Байдене, люди. Водночас, 
розмитість у законопроєкті сан-
кцій проти олігархів може за-
безпечити їм доволі спокійне 
життя у реєстрі (за умови, звіс-
но, що вони підтримуватимуть 
добрі взаємини з президентом).
 І остання, теж дуже важли-
ва для Володимира Зеленсько-
го річ. Уся ця історія з реєстром 
олігархів має всі ознаки цілком 
нового політичного шоу, яке 
можна буде успішно «продати» 
простим українцям через «де-
олігархізовані» засоби інфор-
мації. Мовляв, президент не 
словом, а ділом бореться з про-
клятою олігархією. Когось вно-
сити в реєстр, когось вилучати, 
когось публічно відшмагати ба-

тогом. Тут безліч можливостей 
захопити глядацьку увагу для 
такого досвідченого шоумена, 
як Зеленський. 
 І ще одне. Приходить Зе-
ленський виступати у Верхов-
ну Раду, а там сидить олігарх-
депутат Порошенко і ставить 
питання президенту. Чи має Зе-
ленський, який формально є чи-
новником, заповнювати декла-
рацію про спілкування з олігар-
хом? Сміх і гріх. Найголовніше 
— шоу триває.

Олігархи — тисячі українців
 Як було показано вище, роз-
митість визначення, що таке 
олігарх, дає змогу внести до 
реєстру переважну більшість 
людей, статки яких перевищу-
ють $100 млн. Або не внести їх 
— відповідно до примх РНБО. 
 І основною загрозою піс-
ля внесення до подібного реєс-
тру може стати не заборона на 
участь у приватизації держав-
них об’єктів, а банальні перевір-
ки органів контролю, чи справ-
ді новоспечений олігарх дотри-
мується всіх прописаних у зако-
нопроєкті заборон. До речі, хто 
здійснюватиме ці перевірки, в 
документі не уточнюється, але 
можна припустити, що ними 
займеться СБУ, бо вона прямо 
підпорядковується президенту. 
І тут можна дістати легальний 
привід прослуховувати та вести 
спостереження за підозрілими 
«олігархами», котрі вирішили 
підтримати якусь іншу партію, 
крім «Слуги народу».
 «Олігархи це не ті, у яких 83 
млн доларів, тому що з 83 млн 
доларів ми отримаємо 10 тисяч 
олігархів в Україні, які не є та-
кими. Багатих людей багато на-
справді. Якщо ми говоримо, що 
хочемо гроші в бюджет й оздо-
ровити економіку, то це повин-
но виглядати так: громадські 
слухання, щоб люди сприйня-
ли спочатку такий закон, і по-
яснити, чому для олігархів ми 
робимо 18%, а для решти біз-
несу — 0%», — зазначає еконо-
міст Юрій Атаманюк.
 Отже, можна лише уяви-
ти, з яким ентузіазмом Банко-
ва взялась за реалізацію і цьо-
го показушного проєкту. Утім 
усе в рамках «нового реалізму». 
Просто сюр. ■

ЇХНЄ ШОУ

ЗЕбуржуазія,
або Олiгархи в законi

■Тетяна ПАРХОМЧУК

«Антиолігархічний законопроєкт» обговорюють усі. А тому чергова 
серія політичного шоу під назвою Проєкт закону «Про запобігання 
загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом 
осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільно-
му житті (олігархів)», безсумнівно, має високий рейтинг. Звісно, 
обиватель задоволено потирає руки: «Ну все, кінець клятим олі-
гархам», але не варто спішити радіти. 
Звучить непогано, однак, коли починаєш співвідносити задекла-
роване з реальністю, бачиш усю порожнечу заміру і туман у голові 
того, хто це придумав.
Невже хтось сумнівається у тому, що якщо котромусь із вітчизня-
них мільярдерів, навіть за наявності усіх установлених ознак, буде 
не вигідно мати офіційну кличку «олігарх», то будь-хто з них не 
зможе підняти Лондонський суд на захист від допитливості преси 
та самого «антиолігахічного» українського закону до періоду осо-
бистого накопичення первинного, вторинного й останнього капіта-
лу, впливу на депутатів ВР чи думку народу через власні ЗМІ? 
Ну і нікуди не подівся негласний консенсус між олігархами, такий 
собі суспільний договір по-українськи. Цей хиткий консенсус може 
сприяти негласній підтримці одних — реальних, а не прописаних у 
законі Зеленського, — олігархів іншими. І розірвання цього «олі-
гархічного договору» наразі просто нереальне, бо може потягти за 
собою непередбачувані для країни наслідки. От де поле для діяль-
ності держави. 

Тут можна дістати легальний привід прослуховувати 
та вести спостереження за підозрілими «олігархами», 
котрі вирішили підтримати якусь іншу партію, крім 
«Слуги народу».

Закон про олігархів — нічого спільного з олігархами.❙
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Цю тему можна розпочати з 
вступу до численної кількості 
анекдотів: «Є дві новини — одна 
хороша, а інша погана...» Отже, 
хороша. Загальне відчуття щодо 
пандемії COVID-19 як у світі, так 
і в Україні таке, що справа йде 
на покращення, що ось-ось ми 
вже позбудемося цієї глобаль-
ної зарази, яка завдала такого 
негативного впливу на приватне 
життя людей та загальносвітову 
економічну ситуацію. 
Відтак в усьому світі спостеріга-
ються послаблення карантинних 
вимог. Зокрема, від середи, 23 
червня, розпочали працювати всі 
автомобільні пункти пропуску на 
кордоні Польщі з Україною. Зок-
рема, відкриті пункти перетину 
кордону в Зосіні, Долгобичеві та 
Кросцєнку. «Кордон із Україною 
також можна перетинати в рані-
ше відкритих автомобільних при-
кордонних пунктах у Дорогуську, 
Гребенному, Корчовій, Медиці та 
Будомєжі», — нагадала пред-
ставниця Головної комендатури 
Прикордонної служби Польщі 
Анна Міхальська. Водночас вона 
додала, що рух пасажирів на за-
лізничному транспорті поки що 
не відновлюють. 
Також на кордоні з Угорщиною 
знову запрацював пункт про-
пуску «Дзвінкове», що в Бере-
гівському районі Закарпатської 
області. Як повідомила прес-
служба МЗС України, пункт про-
пуску функціонуватиме щодня з 
08:00 до 19:00. Цей пункт про-
пуску був закритий із вересня 
2020 року.

Добре подумайте, чи варто 
їхати
 А тепер про погані новини. 
Не встигла Польща оголосити 
про відкриття пунктів перетину 
на кордоні з Україною, як уве-
чері того ж дня повідомила, що 
від 24 червня запроваджує 10-
денний карантин для осіб, котрі 
повертаються до країни з-за меж 
Шенгенської зони. Віцеміністр 
здоров’я Польщі Вальдемар 
Краска підкреслив, що маємо 
справу з динамічною ситуацією, 
пов’язаною з появою нових шта-
мів коронавірусу: «Щоденно, у 
реальному часі, ми отримуємо 
інформацію про нові мутації, 
виявлені у Польщі. На додаток, 
якщо ми порівняємо кількість 
нових випадків штаму «гамма», 
то у вівторок їх було 14, а у сере-
ду вже 17, а якщо говоримо про 
мутацію «дельта» (так званий ін-
дійський штам. — Ред.), то у вів-
торок таких випадків було 90, а 
у середу вже 96, варіант «бета» 
— 36 і 38, відповідно. Як бачи-
мо, нових штамів у нашій країні 
також прибуває».
 Віцеміністр закордонних 
справ Польщі Пьотр Вавжик 
уже попередив, що кожен, хто 
планує закордонну подорож, 
має добре подумати, перш ніж 
їхати. І додав, що в такому ви-
падку кожен повинен вакцину-
ватися. Віцеміністр нагадав, що 
ніхто не гарантує особам, котрі 
їдуть за кордон, що внаслі-
док зростання числа захворю-
вань вони не будуть ув’язнені в 
країні, в яку поїхали: «Я ще раз 
закликаю брати до уваги дуже 
мінливу ситуацію, розвиток 
якої важко передбачити у мо-
мент виїзду. Може виявитися, 
що якась країна має лібераль-
ну політику на момент виїзду, а 
під час перебування може відбу-
тися раптове збільшення захво-
рюваності, як це сталося, нап-
риклад, у Лісабоні, коли місто 
було де-факто ізольовано кордо-
ном. Потім можуть бути пробле-
ми з поверненням до Польщі». 
Пьотр Вавжик додав, що обме-

ження найчастіше не стосують-
ся вакцинованих осіб.
 Тим часом у сусідній Росії 
— спалах захворювання. Віце-
прем’єр РФ Тетяна Голіко-
ва повідомила, що за мину-
лий тиждень у країні захво-
рюваність на COVID-19 зрос-
ла майже на 30%. Зростання 
фіксується в усіх регіонах 
Росії. Індійський штам пере-
важає в Москві, Нижегород-
ській і Саратовській областях, 
усе більше випадків заражен-
ня в Санкт-Петербурзі. Офіцій-
ні дані по захворюваність у Пе-
тербурзі російська влада вза-
галі не подає, оскільки там то 
проводився Економічний фо-
рум, то тепер тривають матчі 
чемпіонату Європи з футболу. 
Тому реальну ситуацію баналь-
но приховують. 
 За словами Голікової, у квіт-
ні і травні епідеміологічна ситу-
ація була стабільною, але в ос-
танні три тижні відбулося зрос-
тання. У зв’язку з цим уряд 
Росії фактично схвалив про-
граму примусової вакцинації, 
від проходження якої залежа-
тимуть місця роботи в держав-
ному секторі, обслуговування в 
державних закладах освіти та 
охорони здоров’я. 

«Дельта» вже і в Україні
 Секретар Ради національ-
ної безпеки й оборони України 
(РНБО) Олексій Данілов повідо-
мив, що штам коронавірусу «де-
льта», вперше виявлений в Ін-
дії, зафіксували вже в Україні. 
За його словами, штам виявили 
у двох людей: жінки 66 років і 
дівчини 16 років, які нещодав-
но повернулися з Росії. Наразі 
їх шпиталізували до Олександ-
рівської лікарні в Києві, їхній 
стан — стабільний, повідомив 
Данілов. Секретар РНБО та-
кож не виключає, що може бути 
повністю зупинене сполучення 
з деякими країнами через штам 
«дельта». «У нас є чотири лабо-
раторії, які можуть виявляти 
новий штам, дві приватні і дві 
державні, у нас немає саме тес-
тів, які виявляють індійський 
штам, ми звернулися до ВООЗ», 
— сказав секретар РНБО. Через 
виявлення «дельти» 23 червня 
зібрався апарат РНБО, на яко-
му вирішували, зокрема, чи 
запроваджувати обов’язкове 

ПЛР-тестування для людей, які 
приїжджають із Росії, Білорусі, 
Великої Британії й Індії.
 За оцінками фахівців, штам 
«Дельта» є найбільш заразним з 
усіх варіантів коронавірусу, які 
циркулюють у світі. Через ньо-
го у Британії вирішили відклас-
ти заплановане послаблення ка-
рантинних заходів. Із цим шта-
мом також пов’язують ниніш-
ній спалах COVID-19 у Росії.
 Раніше низка науковців із 
Національної академії наук 
України, Київського націо-
нального університету імені 
Тараса Шевченка, Вінницько-
го національного технічного 
університету та Національної 

академії медичних наук Украї-
ни ви словлювали занепокоєння 
стрімким поширенням штаму 
коронавірусу «дельта», зокрема 
в Росії. За їхньою інформацією, 
у сусідній країні цей штам інфі-
кував кожного четвертого хво-
рого на COVID-19. За прогнозом 
науковців, нова хвиля пандемії 
коронавірусу, спричинена «де-
льтою», може накрити Україну 
ще до початку осені.

Чим небезпечний новий штам 
коронавірусу?
 «Німецька хвиля» у своїй 
публікації аналізує, наскільки 
небезпечний індійський штам.
 Дельта-варіант коронавіру-
су, який також називають 
B.1.617.2, вперше був зафіксова-
ний у жовтні 2020 року в індій-
ському штаті Махараштра і від-
тоді стрімко поширився в Індії 
та у світі. Спочатку його назива-
ли індійським варіантом, але за-
раз офіційно він носить назву де-
льта-варіант. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я (ВООЗ) у 
травні цього року класифікува-
ла його як «варіант, що викли-
кає занепокоєння» (Variant 
of Concern, VOC), так само, як 
варіанти альфа (B.1.1.7), бета 
(B.1.351) і гамма (P.1).
 Дельта-варіант теж має кіль-
ка мутацій, що типово для коро-
навірусу. Іноді ці мутації поси-

люють вірус, дозволяючи йому 
обходити дію вакцини, іноді 
його послаблюють, а часто різ-
ниця є несуттєвою. Точні фун-
кції дельта-мутацій ще не дослі-
джені науковцями. На сьогод-
ні, однак, відомо, що вони дозво-
ляють вірусу легше проникати у 
клітини організму й уникати де-
яких імунних реакцій, зазначи-
ла у розмові з «Німецькою хви-
лею» Діепті Гурдасані, клініч-
на епідеміологиня з Лондонсь-
кого університету королеви 
Марії. Окрім «дельти», існує та-
кож варіант «дельта плюс» (або 
AY.1). За словами Гурдасані, цей 
варіант є ще заразнішим і стій-
кішим до затверджених вакцин, 

але, як повідомляє сайт PANGO 
Lineages, досі він практично не 
встиг поширитися.
 Дельта-варіант дедалі біль-
ше лютує у всьому світі. За да-
ними ВООЗ, до цього часу його 
виявили вже у понад 80 краї-
нах, і ця тенденція зростає. Про 
найбільшу кількість випадків 
повідомляє Велика Британія, 
де варіант уже ідентифікова-
но понад 46 тисяч разів (станом 
на 17 червня 2021 р. — Ред.). За 
даними ініціативи Gisaid, далі 
йдуть Індія, США та Німеччи-
на. Останніми днями дельта-
варіант стрімко поширюється у 
Португалії.
 Наукових досліджень з цьо-
го приводу поки що небагато. 
Представниця ВООЗ Марія ван 
Керкхове написала у твіттері, 
що дельта-варіант є більш за-
разним, ніж варіант «альфа» 
і коронавірус «дикого типу». 
Статистика Служби громад-
ської охорони здоров’я Англії 
(PHE) також свідчить про вищу 
ймовірність зараження. Згід-
но з одним із досліджень PHE, 
шанс заразитися цим варіантом 
у домогосподарстві є на 64 від-
сотки вищим порівняно з аль-
фа-варіантом коронавірусу. По-
над 90 відсотків осіб із позитив-
ним тестом на коронавірус у Ве-
ликій Британії підхопили саме 
дельта-варіант.

Навіть серед вакцинованих 
є летальні випадки 
 Поки що існує недостат-
ньо наукових даних про те, чи 
справді дельта-варіант спричи-
няє більше смертей, ніж інші. 
Але одне вже можна сказати 
точно: за даними PHE, є леталь-
ні випадки від дельта-варіанта 
осіб, раніше вакцинованих про-
ти COVID-19. Семеро осіб помер-
ли через 21 день після першої 
дози вакцини, і ще дванадцять 
— через понад два тижні після 
отримання другої. За тими ж да-
ними, інфекції дельта-варіан-
том призводять до більшої кіль-
кості госпіталізацій пацієнтів 
порівняно з альфа-варіантом. 
Кількість госпіталізацій у Ве-
ликобританії нещодавно стрім-
ко зросла: понад 1300 осіб були 
госпіталізовані з 7 по 13 червня з 
COVID-19 — на 43 відсотки біль-
ше, ніж тижнем раніше.
 За наявною зараз інформа-
цією, вакцина BioNTech/Pfizer 
та вакцина AstraZeneca захи-
щають від важкого перебігу де-
льта-варіанта, хоча ефект захис-
ту менший, ніж проти «дикого 
типу» та альфа-варіанта. Згід-
но з дослідженням, яке ще має 
пройти наукову перевірку, дві 
дози вищезазначених вакцин 
забезпечують надійний захист 
від госпіталізації. BioNTech/
Pfizer захищає на 94 відсотки 
від госпіталізації після введен-
ня першої дози та на 96 відсо-
тків — після другої. Люди, щеп-
лені вакциною AstraZeneca, на 
71 відсоток захищені від госпі-
талізації після першої дози і на 
92 відсотки після другої.
 Однак щодо летальних ви-
падків, то тут важлива сукуп-
ність факторів, наприклад, на-
явність попередніх хвороб. 
«Нам потрібна додаткова ін-
формація, щоб визначити, чи 
це сам варіант, чи сукупність 
факторів», — каже Ван Керк-
хове з ВООЗ. Перевантажені лі-
карні також можуть призвести 
до того, що люди не отримають 
необхідної допомоги і помруть.
 Як і в Британії, у Москві 90 
відсотків осіб, які заразили-
ся коронавірусом, підхопили 
саме дельта-варіант. При цьому 
російській владі вдалося на тлі 
катастрофічної ситуації з поши-
ренням штаму досягти домовле-
ностей про відновлення авіас-
получення 28 червня з низкою 
країн, включаючи Італію, Бель-
гію, Кіпр і США. А польоти до 
Туреччини, що залишається од-
нією з найпопулярніших країн 
для російських відпочиваль-
ників, стали можливими вже 
22 червня, повідомила Тетяна 
Голікова. 
 Очікуваний результат оче-
видний. Варіант «дельта», 
який уперше був виявлений в 
Індії, може становити 90% но-
вих коронавірусних інфекцій 
у Європі до кінця серпня, пові-
домила агенція ЄС із контролю 
за хворобами. «На основі мето-
ду моделювання прогнозується, 
що 70% нових інфекцій SARS-
CoV-2 будуть спричинені цим 
варіантом в ЄС до початку сер-
пня та 90% інфекцій до кінця 
серпня», — зазначив Європей-
ський центр з профілактики та 
контролю захворювань (ECDC) 
у своєму регулярному звіті з 
оцінки загрози. ■

COVID-19

Хвиля на ім’я «дельта»
Новий штам коронавірусу загрожує зірвати і це туристичне літо

■

Розслаблятися рано: на людство чекає нове випробування.❙

За прогнозом науковців, нова хвиля пандемії 
коронавірусу, спричинена «дельтою», може накрити 
Україну ще до початку осені.



КАНАЛ «1+1»

07.05 Комедія «Пінгвіни містера 

Поппера»

09.00 ТСН «ТСН-тиждень»

10.30 «Світ навиворіт»

12.00 «Мандруй Україною з 

Дмитром Комаровим»

19.30, 4.50 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 Комедія «Діамантова 

рука»

22.20 Мелодрама «Легковажна 

жінка»

02.10 Комедія «Упіймай 

шахрайку, якщо зможеш»

04.00, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

03.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

04.45, 4.25 М/ф

04.55, 5.00 «Телемагазин»

05.25 «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, 3.00 «Стосується 

кожного»
12.25 Х/ф «Прогулянка по 

Бангкоку»
14.15 Х/ф «Четверо проти 

банку»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»
22.40 Х/ф «Карнавал»
01.50 Х/ф «Всього один 

поворот»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.40 Х/ф «В останній раз 
прощаюся»

12.45, 15.20 Т/с «Віражі долі»

16.50, 20.00 Т/с «Поговори з 

нею»

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат 

Європи, 1/8 фіналу

00.00 Гучна справа

01.00, 2.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка»

01.30 Телемагазин

03.15 Реальна містика

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня
08.50 Х/ф «Невдахи»
10.45 Х/ф «Король Ральф»

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

стрілятиме»
14.50 Х/ф «Куленепробивний»
16.25 Х/ф «Пташка на дроті»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
21.10 Х/ф «Побачення 

наосліп»
23.05 Х/ф «Діамантовий 

поліцейський»
01.00 Х/ф «Пес на ланцюгу»

02.45 Секретний фронт

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Орел і решка»

09.15, 11.00 «Kids time»

09.20 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

09.55 М/ф «Том і Джері. 

Гігантська пригода»

11.05 Х/ф «Крістофер Робін»

13.10 М/ф «Angry Birds у кіно»

15.00 М/ф «Angry Birds 

у кіно-2»

17.00 М/ф «Заплутана історія»

18.55 Х/ф «Учень чаклуна»
21.00 Х/ф «Патріот»
00.35 Х/ф «Куля в лоб»

02.10 «Служба розшуку дітей»

02.15 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Вечір з Яніною 

Соколовою

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.00, 12.00 Час за Гринвічем

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

09.30 Машина часу

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10, 2.15, 5.10 Д/с «Великі 

танкові битви»

15.30 Час «Ч»

16.30 Таємниці війни

17.10 Д/c «1941»

18.10 Д/с «Апокаліпсис»

19.30, 23.10 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 «Кондратюк у понеділок»

01.15 Д/с «Повітряні воїни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

08.25 М/ф «Пригоди козака 

Енея»

09.10 Х/ф «Фантазії 

Веснухіна»

11.45 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»

13.10 Х/ф «Слід Сокола»

15.20, 2.25 «Випад ковий свідок»

17.10 Х/ф «Іван Сила»

19.00 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»

20.50 Х/ф «Перегони 

«Гарматне ядро»

22.45 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на НТН»

00.25 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»

01.50, 3.05 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20, 5.35 Т/с «Коли ми вдома»

06.25 Х/ф «Нестерпна 

жорстокість»

08.30 Т/с «Папаньки»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Любов з 

ароматом кави»

00.55 Т/с «Торгаші»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «Репортер». 

Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.15 Концерт Ірини Федишин

17.00 «Ехо України»

19.00 Концерт М. Поплавського

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Т/с «Опер за викликом-5»

07.45 Т/с «Операція «Дезертир»

12.00 «Загублений світ»

18.00 Х/ф «У пошуках 

бурштинової кімнати»

20.15 Х/ф «Аватар»

23.30, 1.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.55 Т/с «Рекс»

03.35 «Помста природи»

04.50 «102 Поліція»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Yellow

06.10 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

08.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч

08.10 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.15 Матч 4. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

18.50 LIVE. Матч 5. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 6. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

01.25 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

03.30 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 1.15, 3.20, 5.30 

Топ-матч

06.15, 13.30 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

06.55 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

08.45, 23.55 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40, 1.30 Матч 4. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.15 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

18.50 LIVE. Матч 5. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 6. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

03.35 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.00, 2.45 Містична Україна

09.50, 12.45 У пошуках істини

10.40 Речовий доказ

11.50, 23.00 Секретні території

14.30, 0.00 Друга світова війна: 

свідчення війни

16.20 Бойовий відлік

17.15 Тваринна зброя

18.15 Останній день Помпеї

19.10 Таємниці королівських 

вбивств

21.00 Ігри імператорів

01.50 Бойові кораблі

03.25 Там, де нас нема

04.15 Історія Києва

05.00 Мерилін Монро

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.40 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.35 Х/ф «Голос монстра»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Бабадук»

01.45 Т/с «Три сестри»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Майстри ремонту

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20, 3.40 Корисні поради

11.10, 22.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

01.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Пані Метелиця»

10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.15, 18.15 4 весілля

13.15, 16.15 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 Ігри Приколів

01.15 Країна У-2

02.00 Країна У

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Чарівні окуляри»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.20 Новини

07.05 Т/с «Гордість»

08.10 Земля, наближена до неба

08.25 Д/ф «Дикі тварини»

09.05 Суспільна студія. Марафон 

«Моя Конституція»

13.00 Пишемо історію. На шляху 

до Незалежності
13.15 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

15.10 Телепродаж

15.40 Д/ф «Весільний спадок»

17.25 Т/с «Римська імперія»
18.50, 0.40 Х/ф «Мої думки 

тихі»

21.25, 0.30, 2.50, 5.45 Спорт

21.35, 3.05 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

04.50 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЧЕРВНЯ 20216 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
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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, 4.35 ТСН

09.25, 10.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55 Мелодрама «Легковажна 

жінка»

02.30 Комедія «Діамантова 

рука»

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 «Все або нічого»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»
23.50 Х/ф «Пірати ХХ 

століття»
01.30 Х/ф «З життя 

начальника карного 
розшуку»

04.35 М/ф

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Т/с «Кільце з рубіном»

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат 

Європи, 1/8 фіналу

00.00 Гучна справа

01.00, 2.00 Х/ф «Таблетка від 

сліз»

01.30 Телемагазин

03.15 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15 Т/с «Смертельна зброя»

11.20 Секретний фронт
11.35, 13.15 Х/ф 

«Діамантовий 
поліцейський»

12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «Побачення 

наосліп»
16.30 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес»

00.00 Т/с «Фантом»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.45 «Kids time»

06.05 «Мультфільм»

06.10 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.50 «Орел і решка»

09.55 Т/с «Грімм»

11.45 Х/ф «Нові мутанти»

13.30, 19.00 «Аферисти в 

мережах»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.05 «Хто зверху?»

21.05 Х/ф «Автобан»

23.00 Х/ф «Шанхайський 

перевізник»

01.00 Х/ф «Вен Вайлдер 

— король вечірок»

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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Особливий погляд

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.35, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

09.30 Машина часу

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

13.10, 1.15 Д/с «Повітряні воїни»

14.10, 2.15, 5.10 Д/с «Великі 

танкові битви»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 18.10 Д/с «Апокаліпсис»

19.30, 23.10 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 «Таємниці світу»

06.40 «Свідок. Агенти»

07.35, 14.50, 17.00, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.15 Х/ф «Наречений з того 
світу»

09.15 Х/ф «До Чорного моря»
10.35 Х/ф «Перегони 

«Гарматне ядро»
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

13.00 Х/ф «Дім сонця, що 
сходить»

17.50 «Будьте здоровi»

19.30 Т/с «CSI: Маямі»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Живіть у радості»
01.00 Х/ф «Папуга, що 

говорить на ідиш»
03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15, 5.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.35 Т/с «Комісар Рекс»

10.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

01.10 Т/с «Торгаші»

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 Т/с «Бібліотекарі-3»

07.50 Х/ф «Вторгнення: 
планета Земля»

09.45 Х/ф «Джек Гантер. 
У пошуках скарбів 
Угаріта»

11.45 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.50 «Спецкор»

18.50, 3.20 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2021»

20.45 Т/с «Брати по крові-2»

22.25, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.05 Т/с «Рекс»

03.50 «Помста природи»

04.50 «102 Поліція»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.20, 1.15, 3.15, 5.20 

Топ-матч

06.10 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.15 Yellow

15.25 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

16.30 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

18.50 LIVE. Матч 7. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 8. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

01.25 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

03.30 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 15.45, 1.15, 3.20, 5.30 

Топ-матч

06.15, 13.30, 15.15 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

06.55, 1.30 Матч 5. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

08.45, 23.55 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.55 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

16.50 Yellow

18.50 LIVE. Матч 7. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 8. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

03.35 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитський Київ

08.30 Правда життя

10.05, 1.45 Речовий доказ

11.15, 3.35 Там, де нас нема

12.15 Підроблена історія

13.15 Бойовий відлік

15.15, 20.00 Секретні території

16.10, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

17.05 НАСА: нез’ясоване

18.00 Дикі тварини

19.00, 5.15 Сіяя: з нами у дику 

природу

21.50 Мегааеропорт ізсередини

22.45 Вижити в дикій природі

23.45 Крила війни

00.45 Дикий і живий

02.50 Страх у твоєму домі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.50 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.40, 18.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 19.00 Шість соток

11.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Шеф-кухар

15.00 Спеція

15.30 Правила виживання

16.30 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 «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.15, 18.15 4 весілля

13.15, 16.15 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 Ігри Приколів

01.15 Країна У-2

02.00 Країна У

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Колосок»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 18.50 Т/с «Загадковий 

Доктор Блейк»

08.05 Край пригод

08.20 Заархівоване

08.30 Я вдома

09.05 Телепродаж

09.35, 0.30 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.30 Схеми. Корупція в деталях

19.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

22.00 Д/ф «Дикі тварини»

23.00 Спецпроєкт «Справа 

Тлявова»

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.05 Д/ф «Вибір»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 394 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 494 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —149 грн. 60 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення 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 липня, щоб отри-
мувати газету з серпня. 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, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45, 2.30 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55 Мелодрама «Легковажна 

жінка»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Чоловік 
нарозхват»

14.30, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.55 Х/ф «Огарьова, 6»
01.40 Х/ф «Будні карного 

розшуку»

04.35 М/ф

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

10.30 Т/с «Кільце з рубіном»

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Другий шанс»

01.10 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50 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»

11.25, 21.30 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Термінатор-3: 
повстання машин»

15.35, 16.15 Х/ф «Термінатор-
5: генеза»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25, 2.50 Секретний фронт

23.50 Т/с «Фантом»

03.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.20 «Орел і решка»

09.25 Т/с «Грімм»

11.15 Х/ф «Гроші вирішують 

усе»

13.10, 19.00 «Аферисти в 

мережах»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.00 «Хто зверху?»

21.05 Х/ф «Обдурити всіх»

23.00 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»

01.10 «Improv Live Show»

02.10 «Служба розшуку дітей»

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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Невигадані історії

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10 Д/с «Бойовий відлік»

08.35, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

09.30 Машина часу

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

13.10, 1.15 Д/с «Повітряні воїни»

14.10, 2.15, 5.10 Д/с «Великі 

танкові битви»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 18.10 Д/с «Апокаліпсис»

19.30, 23.10 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Будьте здоровi»

07.55, 14.50, 17.00, 3.15 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Хід конем»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Діти Дон Кіхота»

01.00 Х/ф «Біля тихої 

пристані»

02.15, 3.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.25 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15, 5.55 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Список бажань»

01.05 Т/с «Торгаші»

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»

06.30 Т/с «Бібліотекарі-3»

08.20 Х/ф «Кон експрес»

10.15 Х/ф «Три дні на 

вбивство»

12.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.35 Т/с «Брати по крові-2»

22.15, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 Т/с «Рекс»

03.35 «Помста природи»

04.50 «102 Поліція»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 7. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.05 Матч 8. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

19.00 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

20.50, 0.05 Yellow

22.15 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

00.15 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

02.05 Матч 4. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

03.55 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45 Топ-матч

06.15, 13.30, 22.15 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

06.55, 17.15 Матч 7. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

08.45 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 8. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Yellow

15.25 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

19.10 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

22.45 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

00.35 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

02.20 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

04.10 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитська Одеса

09.10 Правда життя

10.15, 1.45 Речовий доказ

11.25 Там, де нас нема

12.25 Підроблена історія

13.20 Бойовий відлік

15.10, 19.55 Секретні території

16.05, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

17.00, 21.50 НАСА: нез’ясоване

17.55 Дикі тварини

18.55, 5.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

22.45 Вижити в дикій природі

23.45 Крила війни

00.45 Дикий і живий

02.50 Страх у твоєму домі

03.35 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.50 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 19.00 Шість соток

11.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Шеф-кухар

15.00 Спеція

15.30 Правила виживання

16.30 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 «Стоптані 

туфельки»

10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.15, 18.15 4 весілля

13.15, 16.15 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 Ігри Приколів

01.15 Країна У-2

02.00 Країна У

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Братик Кролик та 

Братик Лис»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Край пригод

08.20 Заархівоване

08.30 Я вдома

09.05 Телепродаж

09.35, 0.30 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.30 Спецпроєкт «Справа 

Тлявова»

19.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

22.00 Д/ф «Світ дикої природи»

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Сходи Якова»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЧЕРВНЯ 2021
30 червня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8



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, 4.10, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45, 2.40 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.33 «Чистоnews-2021»

20.38 «Проспорт»

20.40 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Комедія «Інша жінка»

ІНТЕР

05.25, 23.15 «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 «Я — мільярдер»

14.30, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

00.10 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

02.05 Х/ф «Хід у відповідь»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.15 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Т/с «Кільце з рубіном»

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.50 Т/с «Не хочу тебе 

втрачати»

23.10 Слідами

01.45 Телемагазин

03.05 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 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»

11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15 Х/ф «План втечі»
16.50 Х/ф «План втечі-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Антизомбі. Прем’єра

00.00 Т/с «Фантом»

02.50 Антизомбі

03.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Учень чаклуна»

13.15, 19.00 «Аферисти в 

мережах»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.00 «Хто зверху?»

21.05 Х/ф «Голлівудські 

копи»

23.40 Х/ф «Літак президента»

02.00 «Improv Live Show»

02.50 «Служба розшуку дітей»

02.55 «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, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.35 Вечір з Яніною 

Соколовою

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10 Д/с «Бойовий відлік»

08.35, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

09.30 Машина часу

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

13.10, 1.15 Д/с «Повітряні воїни»

14.10, 2.15, 5.10 Д/с «Великі 

танкові битви»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 18.10 Д/с «Апокаліпсис»

19.30, 23.10 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.55, 14.50, 17.00, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «У квадраті 45»

00.50 «Легенди бандитського 

Києва»

01.50, 3.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15, 5.55 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Снайперка»

01.00 Т/с «Торгаші»

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»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.40 Т/с «Бібліотекарі-3»

08.30 Х/ф «Аватар»

11.45 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Секретні матеріали» 

(дайджест)

20.35 Т/с «Брати по крові-2»

22.20, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.00 Т/с «Рекс»

02.50 «Гроші-2020»

03.50 «Помста природи»

05.20 «102 Поліція»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

08.00, 19.00, 22.15 Yellow

08.10, 19.10 Матч 4. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.05 Матч 7. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

22.25 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

00.15 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

02.05 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

03.55 Швеція — Польща. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.15, 13.30, 22.15 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

06.45 Д/с «Класика Євро» 

07.15 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

09.05 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

17.05 Yellow

17.15 Вельс — Данія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

19.10 Матч 8. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

22.45 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

00.3 Матч 4. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

02.20 Матч 7. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

04.10 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитський Київ

08.40 Правда життя

10.10, 1.45 Речовий доказ

11.20 У пошуках істини

12.20 Підроблена історія

13.15 Бойовий відлік

15.05, 19.50 Секретні території

16.00, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

16.55 Мегааеропорт ізсередини

17.50 Дикі тварини

18.50, 5.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

21.45 НАСА: нез’ясоване

22.45 Дике виживання

23.45 Крила війни

00.45 Дикий і живий

02.50 Страх у твоєму домі

03.35 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.40 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.35, 18.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 19.00 Шість соток

11.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Шеф-кухар

15.00 Спеція

15.30 Правила виживання

16.30 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 «Про рибалку та 

його дружину»

10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.15, 18.15 4 весілля

13.15, 16.15 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 Ігри Приколів

01.15 Країна У-2

02.00 Країна У

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Літачок Ліп»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Край пригод

08.20 Заархівоване

08.30 Я вдома

09.05 Телепродаж

09.35, 0.30 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Концерт. Хорея Козацька

17.30, 22.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ф «Суперчуття»

23.00 Схеми. Корупція в деталях

01.25, 3.05 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, 4.30 ТСН

09.25, 10.20, 6.05 «Життя 

відомих людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.18 «Проспорт»

20.20 «Одруження наосліп-7»

22.20 Бойовик «Шпигунка»

00.40 Комедія «Леді-бос»

02.40 Комедія «Інша жінка»

05.15 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.25, 23.20 «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 «Шеф Адам 

Джонс»

14.30, 15.35, 1.10 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

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

ніколи не помре»

02.45 «Чекай на мене. Україна»

03.55 «Україна вражає»

04.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Т/с «Кільце з рубіном»

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

15.25, 0.00 Гра #

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат 

Європи, 1/4 фіналу

00.05 Гучна справа

01.05, 2.00 Т/с «Знайда»

01.30 Телемагазин

04.40 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.25 Факти

04.55 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, 20.10 Дизель-шоу

11.35, 13.15, 0.20 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.15 Х/ф «Король 

Ральф»
17.00 Х/ф «Куленепробивний»

18.45 Факти. Вечір

23.05 «На трьох-10». Прем’єра

01.45 Х/ф «План втечі-3»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі 

— шоу»

07.15 «Орел і решка»

10.15 Т/с «Грімм»

11.00 «Хто проти блондинок?»

15.00 Х/ф «Ханна. Досконала 

зброя»

17.00 Х/ф «Агент Єва»

19.00 Х/ф «Кров за кров»

21.10 Х/ф «22 милі»

23.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна»

01.30 «Improv Live Show»

02.20 «Служба розшуку дітей»

02.25 «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 Особливий погляд

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 10.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

11.10, 0.15 Д/с «Бойові кораблі»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

13.10, 1.15 Д/с «Повітряні воїни»

14.10, 2.15, 5.10 Д/с «Великі 

танкові битви»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 18.10, 22.00 Д/с 

«Апокаліпсис»

19.20 Лінійка документального 

кіно

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.20 «Правда життя»

07.50, 14.45, 17.00, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.00 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 «Святитель Іоанн. 

Повернення додому»

01.05 «Легенди бандитського 

Києва»

02.45 «Речовий доказ»

03.45 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.45 Т/с «Швидка»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.55 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15, 5.45 Т/с «Коли ми вдома»

06.35 Т/с «Коханка у спадок»

10.40, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 

прірвою»

01.20 Х/ф «Велике весілля»

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 з 

Оленою Курбановою»

22.45 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі-3»

07.50 Х/ф «Тринадцятий воїн»

09.50 Х/ф «Загадки Сфінкса»

11.45 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Сльози сонця»

21.50 Х/ф «Клин клином»

23.50 Х/ф «Перехрестя»

01.50 Т/с «Рекс»

02.40 «Гроші-2020»

03.40 «Помста природи»

05.35 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Yellow

06.10 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

08.00, 1.15, 3.15, 5.20 Топ-матч

08.10 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 8. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.15, 3.30 Матч 7. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

18.50 LIVE. Матч 1. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 2. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

01.25 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.15, 3.20, 5.30 Топ-матч

06.10, 13.30 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

06.40 Д/с «Класика Євро» 

07.10 Матч 4. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

09.00 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

09.50 Yellow

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.15, 1.30 Матч 8. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

18.50 LIVE. Матч 1. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 2. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

03.35 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитська Одеса

09.05, 3.35 Правда життя

10.05, 1.45 Речовий доказ

11.15 Легендарні замки 

Закарпаття

12.10 Підроблена історія

13.05, 18.50, 5.25 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.05 Стежина війни

15.00, 19.50 Секретні території

15.55, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Дикі тварини

22.45 Дике виживання

23.45 Крила війни

00.45 Дикий і живий

02.50 Страх у твоєму домі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

11.40 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.00 Х/ф «Подорож Гектора 

в пошуках щастя»

20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Експеримент 

«Офіс»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 19.00 Шість соток

11.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Шеф-кухар

15.00 Спеція

15.30 Правила виживання

16.30 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 «Принцеса Мален»

10.15 Т/с «Нове життя Василини 

Павлівни»

11.15, 18.15 4 весілля

13.15, 16.15 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 Ігри Приколів

01.15 Країна У-2

02.00 Країна У

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 8.05 Край пригод

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, 23.40, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»

08.20 Заархівоване

08.30 Я вдома

09.05 Телепродаж

09.35, 0.30 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50 Еколюди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Концерт

17.30, 4.10 Перша шпальта

19.55 Д/ф «Суперчуття»

22.00 Д/ф «Світ дикої природи»

23.00 #ВУКРАЇНІ

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.40 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 18.30 «Світ навиворіт»

15.00, 16.05, 17.10 Комедія 

«Свати»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Вечірній квартал»

22.10, 3.55 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 Комедія «Леді-бос»

02.20 «Одруження наосліп»

ІНТЕР

05.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

06.25 М/ф

06.50 «Слово предстоятеля»
07.00 Х/ф «Міа і білий лев»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.05 «Позаочі»
12.00 Х/ф «Гостя з 

майбутнього»
18.10 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі. Бенефіс»
22.10 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
23.55 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
01.30 Х/ф «Все можливо»
03.05 Х/ф «Бережіть жінок»

05.10 М/ф «Зачарований 

хлопчик»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 4.40 Реальна містика

08.50 Х/ф «Лікар щастя»

11.00, 15.20, 21.00 Т/с 

«Покоївка»

20.00 Головна тема

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат 

Європи, 1/4 фіналу

00.00 Гучна справа

01.00, 2.00 Т/с «Віражі долі»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Факти

05.00 Х/ф «Невдахи»

06.40 Х/ф «Стій! Бо моя мама 

стрілятиме»

08.25 Х/ф «Пташка на дроті»

10.35, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Блейд»

21.40 Х/ф «Блейд-2»

23.55 Х/ф «Ласкаво просимо 

у Зомбіленд»

01.40 Т/с «Таємні двері»

03.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

08.10, 10.00 «Kids time»

08.15 М/ф «Смурфики: 

загублене містечко»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.00 «Орел і решка»

14.10 М/ф «Заплутана історія»

16.05 Х/ф «Падіння Олімпу»

18.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»

21.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»

23.40 Х/ф «Патріот»

02.45 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

20.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10, 1.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

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 Машина часу

11.10 Медекспертиза

11.30, 18.30, 0.35 Невигадані історії

12.15, 15.15 Концерт

17.10, 22.00 Д/с «Апокаліпсис»

18.00 Час за Гринвічем

19.00 Д/c «Вердикт історії»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35 Вікно в Америку

23.30 Гончаренко рулить

00.10 Є сенс

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.15 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

06.30 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

08.10 Х/ф «Беремо все на 
себе»

09.40 Х/ф «Фронт за лінією 
фронту»

12.55 «Випадковий свідок. 
Навколо світу»

14.00 Т/с «Смерть у раю»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Гусарська 

балада»
21.20 Х/ф «Оксамитові ручки»
23.20 Х/ф «Ніндзя»
01.05 «Таємниці кримінального 

світу»
02.40 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.30 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин
07.20, 0.45 Мама реготала. 

Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
09.45 М/ф «Темний плащ»
11.25 Т/с «Друзі»
14.20 Т/с «Суперкопи»
16.50 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Касл»
23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Проти течії»
17.00 Супермама
21.00 МастерШеф. CELEBRITY
23.15 Звана вечеря

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 
Новини

10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15, 21.30 «Влада реготала»
13.45 «Новини від Христини»
14.15, 15.15, 16.10 Д/ф
17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»
06.35 «Викрадення по-нашому»
08.30 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «Пік Данте»
15.45 Х/ф «Аватар»
19.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець на 
вампірів»

21.00 Х/ф «Ромео+Джульєта»
23.20 Х/ф «Незнайомець»
01.10 Х/ф «Рейд у пустелю»
03.50 Т/с «Рекс»
04.35 «Гроші-2020»
05.35 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.20, 1.15, 3.15, 5.20 
Топ-матч

06.10 Німеччина — Угорщина. 
УЄФА Євро-2020

08.10 Матч 6. 1/8 фіналу. УЄФА 
Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 
21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11.10, 16.30 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020
11.40 Матч 1. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020
13.30 Д/с «Класика Євро» 
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»
15.15 Yellow
15.25 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»
18.50 LIVE. Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020
21.50 LIVE. Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020
23.55 «Великий футбол»
01.25 Матч 2. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020
03.30 Матч 4. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 15.45, 1.15, 3.20, 5.30 
Топ-матч

06.15, 13.30, 15.15 Огляд ігрового 
дня. УЄФА Євро-2020

06.55, 1.30 Матч 1. 1/4 фіналу. 
УЄФА Євро-2020

08.45, 23.55 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 

21.20, 22.45 Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«EURO NON STOP»

15.55 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

16.50 Yellow

18.50 LIVE. Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

03.35 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00, 8.40, 2.00 Містична Україна

07.05 Випадковий свідок

09.30 Правда життя

11.00 Речовий доказ

12.10, 0.00 Секретні території

13.05 Ілюзії сучасності

15.05 Вирішальні битви Другої 

світової

16.00, 21.00 Люди: лабораторія 

всередині нас

18.00, 1.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

19.00 Вижити в дикій природі

02.45 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Х/ф «Римські 
побачення»

11.30 Х/ф «Подорож Гектора 
в пошуках щастя»

13.45 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Сомнія»
01.50 Т/с «Три сестри»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20, 3.40 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50 Один за 100 годин

14.30, 22.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

01.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.20 Х/ф «Тім Талер, або 

Проданий сміх»
13.20 Х/ф «Русалонька»
15.00 Х/ф «Маленька чорна 

книжка»
17.00 Х/ф «Ранковий підйом»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30 
Одного разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 
Володька

23.00, 0.00 Країна У-2
00.30 Панянка-селянка
02.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.50, 3.35, 

5.35 Новини
07.05 М/ф «Уроки тітоньки Сови»
07.10 М/ф «Капітошка»
07.20 М/ф «Повертайся, 

Капітошко»
07.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»
08.05, 14.35 Д/ф «Дикі Дива. 

Дикі тварини в зоопарку 
Сан-Дієго»

08.30, 5.05 Д/ф «Дикі тварини»
09.05 Телепродаж
09.35 Антропологія

10.10 #ВУКРАЇНІ

10.35 Х/ф «Іосиф Прекрасний. 
Намісник фараона»

14.00 Д/ф «Боротьба за 
виживання»

15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Іво Бобул
17.20 Д/ф «Світ дикої природи»
17.45 Х/ф «Легенда Карпат»
19.40 Х/ф «Веселі жабокричі»
21.25 Пишемо історію. 

Севастополь — місто 
української слави

21.50 Пишемо історію. 
Визволення Києва

22.05 Пишемо історію. Повоєнне 
відновлення України

22.20 Пишемо історію. Петро 
Шелест

22.35 Д/ф «Секрети історії. 
Портрети»

01.20 Д/ф «Американська мрія»
02.30 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

04.55 Роздивись
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 1.30 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Ніч у музеї»

23.10 Х/ф «Персі Джексон і 

викрадач блискавок»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Розправ крила»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.40 Х/ф «007: завтра 

ніколи не помре»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

23.55 Х/ф «Бережись 

автомобіля»

01.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.30 Т/с «Дитина на мільйон»

13.30 Т/с «Знайда»

17.00, 21.00 Т/с «Трикутник долі»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Поговори з нею»

01.30 Телемагазин

03.10 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Не дай себе обдурити

07.00, 9.55 Секретний фронт

07.55, 10.55 Громадянська 

оборона

09.00 Анти-зомбі

11.55, 13.00 Х/ф «Темна 
вежа»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Блейд»
16.25 Х/ф «Блейд-2»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Блейд-3: трійця»
23.00 Х/ф «Зомбіленд: 

подвійний постріл»

00.55 Т/с «Таємні двері»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Таємний агент»

07.00, 8.45 «Kids time»

07.05 М/ф «Angry Birds у кіно»

08.50 М/ф «Angry Birds 

у кіно-2»

10.50 Х/ф «Місія 

нездійсненна»

13.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»

15.45 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»

18.15 Х/ф «Місія неможлива: 

нація ізгоїв»

21.00 Х/ф «Війна світів»

23.20, 0.20 «Improv Live Show»

01.15 «Вар’яти»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10, 7.10, 0.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 17.00, 

20.00, 0.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

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, 22.00 Д/с «Апокаліпсис»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Вердикт історії»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

23.00 Суботній політклуб 

В. Портнікова

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.30 «Святитель Іоанн. 

Повернення додому»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.10 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.35 Т/с «Смерть у раю»

13.45 Х/ф «Гусарська 

балада»

15.35 Х/ф «Без року 

тиждень»

17.00 Х/ф «Оксамитові ручки»

19.00 Х/ф «Сержант міліції»

22.50 Х/ф «Поза підозрою»

00.45 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.45 М/ф «Темний плащ»

11.25 Т/с «Друзі»

14.10 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

04.50 Т/с «З вовками жити»

12.50 МастерШеф. CELEBRITY

15.05 Супермама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

00.00 Я соромлюсь свого тіла

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»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.25 «Війна за незалежність»

20.45 «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»

07.30 «Викрадення по-нашому»

09.10, 0.10 «Загублений світ»

15.10 Х/ф «Зворотна тяга»

18.00 Х/ф «Поліцейські»

20.00 Х/ф «Веселі канікули»

22.00 Х/ф «Відплата»

02.20 «Помста природи»

02.55 «Цілком таємно-2017»

04.35 «Найкраще»

04.40 «102 Поліція»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

08.00, 19.00, 22.15 Yellow

08.10, 15.15 Матч 1. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

11.40, 22.25 Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

17.05 Матч 2. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

19.10 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

00.15 Матч 8. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

02.05 Матч 7. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

03.55 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45 Топ-матч

06.15, 13.30, 18.10, 22.15 Огляд 

ігрового дня. УЄФА Євро-

2020

06.55, 16.20 Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

08.45 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40, 2.20 Матч 4. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Yellow

15.25 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.40 Матч 1. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

20.30 Д/с «Класика Євро» 

22.45 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

00.35 Матч 5. 1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

04.10 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.50, 2.00 Містична Україна

09.40 Правда життя

10.55 Речовий доказ

12.05, 0.00 Секретні території

13.05 Ілюзії сучасності

15.05 Вирішальні битви Другої 

світової

16.00, 21.00 Люди: лабораторія 

всередині нас

18.00, 1.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

19.00 Вижити в дикій природі

02.45 Прокляття Че Гевари

03.35 Майор «Вихор»

04.30 Органи на експорт

05.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»

12.10 Х/ф «Римські 

побачення»

13.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.15 Х/ф «Експеримент 

«Офіс»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Рекордсмени Голлівуда: 

зворотний відлік

20.30 Дачна відповідь

01.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 М/ф «Життя комах»

11.45 М/ф «Братик ведмедик»

13.15 Х/ф «Маленька чорна 

книжка»

15.15 М/ф «Історія іграшок-2»

17.00 М/ф «Історія іграшок-3»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Х/ф «Мисливці на 

скарби»

00.30 Панянка-селянка

02.35 Щоденники Темного

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 3.35, 

5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»
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 Д/ф «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 
України

11.00 Недільна літургія 
Української греко-
католицької керкви

12.30 Недільна свята меса 
римсько-католицької 
керкви в Україні

13.30 Незвідана Україна. Волинь
13.55 Незвідана Україна. 

Поділля
14.10 Незвідана Україна. Гайсин
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Міста та містечка
16.30 Х/ф «Легенда Карпат»
18.05, 23.30 Д/ф «Світ дикої 

природи»
18.45 Дуже милі тварини
19.45 Пишемо історію. 

Севастополь — місто 
української слави

20.05 Пишемо історію. 
Визволення Києва

20.15 Пишемо історію. Повоєнне 
відновлення України

20.45 Пишемо історію. Петро 
Шелест

21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ. Віктор 

Глушков
22.25 Ті, що змінили світ. Іван 

Піддубний
23.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром
00.30 Д/ф «Американська мрія. 

У пошуках правди»
02.05 Схеми. Корупція в деталях
02.35 Перша шпальта
03.05 #ВУКРАЇНІ

04.55 Роздивись
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«Не ридать, а здобувать

Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі».

Іван Франко
поет, прозаїк

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ОСИПЧУК 

Діяльність Петра Франка 
була по-справжньому ба-
гатогранною: український 
письменник, науковець-
хімік, учасник національ-
но-визвольних змагань 
1917—1920 років; вій-
ськовий льотчик Ук-
раїнської галицької армії, 
співзасновник «Пласту». 
Народився син Каменяра 
21 червня 1890-го. 
Цьогоріч — 80 роковини 
без достойника.

«Пласт» та Легіон УСС
 Петро Франко наро-
дився на батьківщині сво-
го батька, в селі Нагуєви-
чі. Зростав активним та 
допитливим, справжнім 
шибайголовою. У листі 
до чоловіка Ольга Фран-
ко повідомляла, що не 
знає «що придумати, аби 
діти могли зужитковува-
ти свою силу». Хлопцеві 
все було цікаво, він любив 
природу, гори. Петро був 
маминим улюбленцем, 
тож вона вибачала йому 
пустощі. Лише застері-
гала в листах: «Пильнуй-
те за Петром, бо він же ла-
зить по печерах, а то без-
донна пропасть». 
 Петро Франко нав-
чався у народній школі 
(1896—1902 рр.), а згодом 
— у Львівській цісарсько-
королівській академічній 
гімназії (1902—1910). За 
спогадами сучасників, був 
дуже здібним і непосидю-
чим учнем. «Наука при-
ходила йому дуже легко, 
— згадувала сестра Анна 
Франко. — Дома майже 
не вчився, зате вільний 
час проводив на хімічних 
експериментах і читанні 
книжок». 
 «Одначе підлітковий 
вік давався взнаки, ба-
жання пізнавати світ iз 
власного досвіду, а не з 
книжок, вплинуло на гім-
назійне свідоцтво, так що 
Петро Франко двічі нав-
чався у другому гімназій-
ному класі, — пише літе-
ратурознавець Наталя Ти-
холоз. — 1902—1903 нав-
чальний рік у гімназії він 
закінчив з «не достаточ-
ним» рівнем iз математи-
ки, латинської та німець-
кої мов. Був непосидю-
чим, допитливим, цікавим 
до того, що відбувається 
поза гімназійною лавою. 
Любив мандри. Виборю-
вав своє місце під сонцем. 
З цієї підліткової кризи 
вивело Петра зацікавлен-
ня спортом». 
 Навчаючись у Львівсь-
кій політехніці, він захо-
пився футболом, тенісом, 
грав у футбольній коман-
ді «Україна»; організову-
вав спортивні товариства 
«Луг», був членом «Соко-
ла-батька». В той час ідея 
фізичного вдосконалення 
була дуже популярною се-
ред молоді, передусім за-
вдяки активній діяльності 
організатора сокільсько-
го руху Івана Боберського. 
Петро Франко був особисто 
знайомий з ним та активно 
втілював його ідеї в життя. 
 Іван Боберський пропа-
гував єдність фізичного та 
патріотичного виховання. 

Восени 1911 року, викла-
даючи фізичне виховання 
у Львівській академічній 
гімназії, Петро Франко ра-
зом з Іваном Чмолою ство-
рює перші пластові гурт-
ки, проводить спортивно-
військові змагання. Назву 
запозичили з англійської 
мови: «скаут» — розвід-
ник (пластунами звалися 
розвідники з козацького 
війська). 1911 року Фран-
ко став одним з ініціаторів 
першого з’їзду «Пласту», 
видав книжки «Пластові 
ігри та забави», «Для нас, 
пластунів». 
 Петро Франко спра-
ведливо вважається спів-
творцем «Пласту» — ав-
торитетної організації, 
яка, за словами письмен-
ниці Лесі Храпливої-Щур, 
«пережила дві світові вій-
ни, ворожі окупації і сьо-
годні виховує вже п’яте 
покоління української мо-
лоді по цілому світу».
 Пізніше, вчителюю-
чи у Коломийській гім-
назії, Петро Франко зно-
ву створив пластовий гур-
ток. Щоправда, діяти пот-
рібно було обережно, адже 
Польща ретельно виявля-
ла всі прояви національ-
ної самоідентифікації ук-
раїнців. Проте таємниця 
була розкрита, адже чем-
них, вихованих і органі-
зованих пластунів важко 
було не помітити. І хоча 
жоден iз 22 пластунів не 
зізнався у причетності до 
таємної організації, всіх 
було виключено з гімназії 
без права продовжити нав-
чання в іншому польсько-
му навчальному закладі. А 
разом з учнями виключи-
ли і шістьох викладачів, 
які заступилися за своїх 
вихованців; серед них був 
і Петро Франко. 
 З початком Першої 
світової війни вчорашній 
учитель iз багатьма дру-
зями-пластунами запи-
сався до легіону Українсь-
ких січових стрільців, де, 
прослуживши рік чота-
рем, захопився літаками. 
У 1916 році Петро Франко 
закінчив летунську шко-
лу Райльовац біля Сарає-
ва і здобув фах повітряно-
го спостерігача.

Фундатор авіації УГА
 «З перших днів польсь-
ко-української війни 1918-
1919 років Петро Франко 
став активним учасником 
боротьби за Львів, — пише 
кандидат історичних наук 
Олег Захарчук. — Зокре-

ма, в чині поручика, він, 
як командир кулеметної 
сотні, особливо відзначив-
ся при обороні келарень 
Фердинанда та Високого 
замку, де вперше зустрівся 
в дії з польською авіацією, 
для боротьби з якою вико-
ристав кулемети. Проте в 
силу різних обставин ук-
раїнські війська після за-
взятих трьохтижневих 
боїв 21 листопада 1918 
року залишили Львів». 
 Після втрати Львова 
Державний секретаріат 
військових справ (війсь-
кове відомство ЗУНР) і 
командування Галицької 
армії для більш успішного 
ведення військових опера-
цій розпочали реорганіза-
цію збройних сил. Зокре-
ма, для протидії польсь-
кої авіації було вирішено 
створити власні авіаційні 
підрозділи. 
 У цей час Петро Фран-
ко, як він писав згодом, 
«негайно запропонував ко-
мандувачу Української га-
лицької армії Гнату Сте-
фаніву організувати авіа-
ційний загін». Офіційним 
днем заснування авіації 
ГА, найновішого на той час 
роду збройних сил, стало 
11 грудня 1918 року, коли 
вийшов наказ Державно-
го секретаріату військових 
справ про призначення по-
ручика УСС Петра Франка 
командиром «летунського 
відділу» і водночас рефе-
рентом авіації при Держав-
ному секретаріаті військо-
вих справ. На той час Пет-
рові Франкові було нелегко, 
адже розпочинати роботу 
довелося з нуля. По-перше, 
необхідно було подбати про 
забезпечення матеріально-
технічної бази майбутнього 
загону. Перші літаки були 
зібрані з великими трудно-
щами, відчувалася нестача 
запасних частин. 
 Та якщо з матеріально-
технічною базою ще мож-
на було дати лад, то під-
готувати кваліфіковані 
кадри виявилося непро-
стою справою. З початку 
створення легіону осно-
вою його старшинського 
складу були колишні вій-
ськовослужбовці ав стро-
угорської армії. Окрім 
Петра Франка, до нього 
входили поручик, інже-
нер-конструктор Степан 
Слезак, льотчик-дозорець, 
чотар Євген Городиський, 
військовий льотчик, хо-
рунжий Степан Кузьмо-
вич, поручик Теодор То-
менко, льотчик-дозорець, 

хорунжий Осип Швець та 
військовий льотчик, стар-
ший десятник Роман Ка-
вута. Останній невдовзі 
став літати у парі з Пет-
ром Франком. 
 Попри всі складнощі, 
Петрові Франкові вдало-
ся організувати польоти 
для випробовування тех-
ніки і тренування пілотів. 
Учасниками першого ви-
льоту стали Степан Слезак 
та Роман Кавута. Органі-
заторські зусилля Пет-
ра Франка принесли ва-
гомі результати. Невдов-
зі авіація Галицької армії 
збільшилася до двох авіа-
сотень та однієї технічної 
сотні, що входила в єди-
ну частину, яка мала різ-
ні назви: «Загін літаків», 
«Летничий загін» та на-
віть «1-й летунський полк 
УГА». Командувач УГА, 
генерал-хорунжий Ми-
хайло Омелянович-Пав-
ленко писав у своїх спо-
гадах: «Попри перева-
ги ворожого літунства, 
наша починає опановува-
ти повітря». 
 Як фундатор авіації 
УГА Петро Франко про-
демонстрував свої високі 
моральні якості. Обійма-
ючи керівну посаду, про-
довжував літати як льот-
чик-спостерігач. В одно-
му з таких розвідувальних 
боїв 4 січня 1919 року ра-
зом зі своїм постійним пі-
лотом Романом Кавутою 
на розвідувальному літа-
ку «Альбатрос» був підби-
тий поблизу села Дубно-
ва під Володимиром-Во-
линським на окупованій 
поляками території. На 
щастя, з полону вдалося 
втекти і після довгих по-
невірянь через Прагу, Ві-
день та Будапешт дістати-
ся до Станіславова, а звід-
ки вже 21 січня 1919 року 

дістатися до місця розта-
шування летунського за-
гону в Красному. 
 Незабаром Петро Фран-
ко одружився з Ольгою 
Білевич, донькою свя-
щенника. Після полону 
Петро Франко продовжив 
літати, зокрема в лютому 
1919 року здійснив розві-
дувальний політ у районі 
Сокаль-Белз-Рава-Руська. 
За деякими даними, Пет-
ро Франко здійснив 40-50 
бойових вильотів. Заслу-
ги Петра Франка високо 
відзначила Директорія — 
Симон Петлюра присвоїв 
йому звання полковника 
армії УНР. 

Тріумф і трагедія
 Для радянської влади 
Петро Франко завжди був 
«підозрілим елементом». 
Влада не довіряла йому, 
а він не довіряв владі. До 
того ж, Петрові Франку як 
інженеру, довелося п’ять 
років прожити в Харкові, 
працюючи в Інституті при-
кладної хімії. Назавжди 
в пам’яті закарбувалися 
страшні картини Голодо-
мору. Лише цей факт пе-
ретворював Петра Фран-
ка на неблагонадійного 
в очах НКВС. Крім того, 
йому неодноразово пропо-
нували прийняти радянсь-
ке громадянство. Франко 
категорично відмовляв-
ся, тож його, як польсько-
го підданого, змусили не 
лише залишити Радянсь-
ку Україну, а й надати 
розписку про нерозголо-
шення відомостей про те, 
що бачив. А бачив він лю-
дей, які конали від голо-
ду і шукали в Харкові по-
рятунок. Радянська влада 
діяла єзуїтськими метода-
ми, намагаючись схилити 
сина Каменяра на свій бік. 
Його обирають депутатом 

Верховної Ради УРСР — 
саме Петро Франко зачи-
тав у Львівському опер-
ному театрі рішення про 
включення Західної Ук-
раїни до складу СРСР. 
 Хоча, як зазначав ди-
ректор Львівського націо-
нального літературно-ме-
моріального музею Івана 
Франка Богдан Тихолоз, 
уже тоді він відчував, чим 
це можна обернутися». 
Його зробили одним iз фі-
гурантів так званого «зо-
лотого вересня», — роз-
мірковує Богдан Тихолоз. 
— Він був у президії на-
родних зборів, а потім — 
представником Галичини, 
що приїхав до Верховної 
Ради Радянської України. 
Зачитував там привітання 
«від братів з-за Збруча». 
Та, коли чуємо цей запис 
кінохроніки, його голос 
дрижить. Ми відчуваємо, 
що насправді він почував-
ся далеко не комфортно». 
 Радянська влада три-
мала сина Івана Франка 
під пильним контролем та 
чекала слушного моменту, 
аби показати своє справж-
нє ставлення до неблаго-
надійного Петра Франка. 
Щойно Німеччина із со-
юзника Радянського Сою-
зу перетворилася на її во-
рога, з Москви надійшло 
розпорядження негайно 
евакуювати Франка. Ра-
зом з мовознавцем Кири-
лом Студинським під вар-
тою їх посадили на потяг 
до Києва. Далі сліди обох 
загубилися. Тривалий час 
існувала версія, нібито по-
тяг потрапив під обстріл, 
внаслідок чого Франко зі 
Студинським загинули. 
Ні конкретного місця, ні 
дати не називалося. 
 Проте через десятиліт-
тя завдяки архівам вдало-
ся по краплині дізнатися 
правду про загибель сина 
Каменяра. Історики від-
найшли шифротелегра-
му НКДБ СРСР за 9 чер-
вня 1941 року, в якій міс-
тилося прохання на дозвіл 
розстріляти Петра Фран-
ка, Кирила Студинсько-
го та співака Михайла «за 
националистическую де-
ятельность». Трагедія не 
оминула всю родину Пет-
ра Франка. У вересні 1941 
року фашисти відправи-
ли в тюрму на Лонцького 
його старшу доньку Віру. 
Згодом дівчина опинили-
ся в німецькому концта-
борі, а повернувшись до-
дому, опинилася у тюр-
мі в Києві. 28 листопада 
1946 року була засудже-
на на п’ять років таборів у 
Воркуті та довічне заслан-
ня у Сибіру. Додому донь-
ка Франка змогла повер-
нутися лише після смерті 
Сталіна у 1953 році. 
 У долі Франкової роди-
ни, наче у краплині води, 
відобразилася кривава та 
жорстока доба. Адже у без-
державного народу завж-
ди однакова доля — реп-
ресії, знищення, забуття. 
Тож недаремно Іван Фран-
ко залишив прийдешнім 
поколінням духовний за-
повіт: «Не ридать, а здо-
бувать//Хоч синам, як не 
собі//Кращу долю в бо-
ротьбі». ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Син Каменяра і «батько» 
військової авіації УГА
Співзасновник «Пласту» Петро 
Франко учнем вільний час проводив 
за хімічними експериментами 
і читанням книжок

■

Петро Франко з дружиною Ольгою.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙



Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЧЕРВНЯ 202114 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Нечасто з’являються книжки із соціо-
логічним потенціалом Орвеллової анти-
утопії «1984». Особливо важко наблизи-
тися цього рівня авторові нонфікшн, у 
якого немає романної страховки «я так 
бачу». Тож єдине, що може забезпечити 
читацьку довіру — бездоганне фахове 
резюме. Як, приміром, у Джарона Ла-
ньє з Нью-Йорка, за котрим в’юниться 
вервечка титулів: вчений-інформатик, 
спеціаліст із візуалізації даних, автор 
терміну «віртуальна реальність», футу-
ролог, концептолог, філософ. Енцикло-
педія «Британіка» числить його поміж 
300 найвидатніших винахідників в історії 
людства. Працював у НАСА, Колумбійсь-
кому університеті, «Майкрософті». Таких 
називають діджераті — еліта ІТ-світу. 
Звісно, кожна книжка цього публічно-
го інтелектуала та лідера громадської 
думки стає вірусною. Що вже казати про 
крайню з такою-от назвою: «10 причин 
видалити акаунт із соцмереж просто за-
раз» (2018). І — так, вона стала у світі 
чимось на кшталт роману «1984» у ца-
рині нонфікшн.

 В Україні з усіма вірусами ОК, окрім 
читацького. Книжки тут не сягають бес-
тселерних стандартів. Добре, що взагалі 
виходять. У Британії, на батьківщині 
Орвелла, бестселером вважають видан-
ня, що продається понад 4 000 копій за 
тиждень. Торік новинку Дж.Ланьє пе-
рекладено-видано українською (Х.: Ві-
ват) накладом лише 1 500 примірників. 
Схоже, таке співвідношення засвідчує 
нинішнє невисоке колективне IQ ук-
раїнців. Аж так загрожено-мале, що 
політтехнологиня Оксана Мороз назва-
ла власну книжку з тої самої проблеми 
— пандемії невігластва — однознач-
но провокативно: «Нація овочів?» (К.: 
Yakaboo publishing, 2020). Це видання 
є торішнім лавреатом рейтингу в одній 
з нонфікшн-номінацій. Але про нього 
пізніше, бо спочатку було слово Ланьє.
 Тим, хто більше дивляться, ніж чи-
тають, не важко уявити, «про що» пише 
Ланьє. Бо вони напевно перегляну-
ли нетфліксівську стрічку «Суспільна 
дилема» сьогорічного номінанта Бри-
танської кіноакадемії на кращий доку-
ментальний фільм. Ця «документалка» 
має ту саму структуру, що й книжка 
пана Джарона, і є, по суті, її візуальним 
коментарем: так чи так причетні до пос-
тання Google, Facebook і Twitter візіоне-
ри віртуального світу (включно з Ланьє) 
обговорюють змінену цими платформа-
ми реальність. Усі спікери підштовху-
ють глядача до висновків, відомих ще з 
раннього, початку 1950-х років, опові-
дання Філіпа К.Діка: «Ми його знищи-
мо... Його треба знищити. Не уявляю, 
що... що він задумав. Що ж ми створи-
ли! А на нього покладалися такі надії» 
(Повне зібрання короткої прози. Том 
1. — К.: Видавництво Жупанського, 
2019). 
 «Він» — це штучний інтелект (ШІ). 
Наукова фантастика наділяла ШІ різ-
ними іменами. Найпопулярніше вига-
дали брати/сестри Вачовскі: «Матри-
ця». Фільм вийшов 1999-го, через рік 
по заснуванні Google і за п’ять років 
до з’яви Facebook. «Ми що, усередині 
комп’ютерної програми?» — дивувався 
Нео. Так, пояснили йому, це «нейроін-
терактивна модель», де людям відве-
дено роль енергетичного живлення для 
алгоритмів ШІ. Десятьма роками пізні-
ше на екрани виходить блискучо-пох-
мурий «Початок» (2010) Крістофера 
Нолана, де добрі наміри та шлях до пек-
ла названо своїми іменами: «–Ти отруїв 
мою свідомість?! –Я рятував тебе...». 
Й означено «формулу нескінченнос-
ти» процесу злиття обох способів жит-
тя, природного та віртуального: «Реаль-
ности відтепер їй буде замало. Вона 
повернеться». А перший сезон серіалу 
«Чорне дзеркало» (2011) всуціль при-
свячено наслідкам «ігрового» втручан-
ня у колективне несвідоме і жорсткої 
залежности від її приходів. «Я не можу 

це зупинити», — каже експеримента-
тор-персонаж. Колега підтримує розмо-
ву: «Нема ніяких ліків від інтернету».
 У книжці Дж.Ланьє те саме кажуть 
реальні батьки-засновники соціальних 
мереж: «Я відчуваю колосальну прови-
ну... І мені невтямки, як розв’язати цю 
проблему». Наразі єдине, що вони при-
думали задля врятування власних дітей 
від «тюрми для розуму» («Матриця»), 
— діти працівників Кремнієвої доли-
ни «відвідують вальдорфські школи, де 
електроніка взагалі заборонена». 
 «Чорне дзеркало» — це вже не фан-
тастика, це аналітична прогностика. 
«Химерність змальованої картинки 
аж ніяк не позбавляє її реальности», 
— ніби коментує Ланьє. Котрась пер-
сонажка серіалу каже: «Не очікувала 
жити в майбутньому. Але я тут, бля-
ха. Добрий ранок!». Ми не сприймати-
мемо це за метафору, коли збагнемо, що 
штучний інтелект є не майбутнім, а сьо-
годенним: ШІ — це алгоритми соціаль-
них платформ. «Алгоритм намагається 
вловити ідеальні параметри для мані-
пулювання мозком, — пише Дж.Ланьє. 
— Наскільки швидко перестрибуєш від 
однієї теми до іншої? Де саме цим зай-
маєшся?». Задіяні сотні параметрів. 
Тож, твердить наш автор, «тобі дово-
диться автоматично погоджуватися 
на особисті зміни у стосунках зі своєю 
душею». І додає: «Процес відбувається 
автоматично, розмірено, надійно, без-
жально». 
 Та, може, все не так трагічно? «Я ні-
чого не зробила!» — каже симпатична 
вихователька дитсадку поліцейським, 
які розслідують реальне вбивство («Чор-
не дзеркало»). «Почали обговорювати це 
на форумі... мимохідь, розважаючись», 
— відповідають їй, спричинили смерть 
невинної людини. Дж.Ланьє змальо-
вує механізм оцього «нічого не зроби-
ла» у фейсбуці: «Негативні емоції, як-
от страх чи лють, збурюються значно 
швидше за позитивні, і плекаємо ми їх 
довше... Негативні відгуки виявляють-
ся вигіднішими з точки зору бізнесу, 
тому саме вони найчастіше вигульку-
ють у соцмережах... Результатом ал-
горитмів є неприродне глобальне пле-
кання «простих» емоцій, які насправді 
є негативними... Якщо деякі пости за-
смучують тебе (себто алгоритм нама-
гається зіпсувати тобі настрій), схо-
жих дописів ставатиме більше... Вони 
вдосконалюються автоматично, за-
вдяки зворотному зв’язку». 
 Підступність алгоритмів у тому, 
вважає Ланьє, що «версія світу, яку ба-
чиш ти, невидима для тих, хто тебе 
не розуміє, і навпаки... Ти не розумієш 
інших, адже не знаєш, що вони бачать 
у своїх стрічках». У четвертому сезоні 
«Чорного дзеркала» (2017) сформульо-
вано нинішній статус-кво користува-
чів фейсбуку: «Бульбашковий всесвіт». 
«Пам’ятаю, — ніби знову коментує наш 
автор, — колись інтернет мав створи-
ти прозоре суспільство, а сталось геть 
навпаки». І, як казали у «Матриці», те-
пер «реальне те, у що віриш».
 Майже десять років тому амери-
кансько-китайський письменник-
лавреат Кен Лю докладно описав у 
фантастичному оповіданні «моторош-
но-контрольовані передбачення щодо 
користувачів». Власне, він змалював 
алгоритми соцмереж: «Не просто під-
казують тобі твої ж бажання. Вони 
вирішують за тебе, що думати... прос-
то поміщають цю думку в твою голо-
ву... Разом ці біти буквально створю-
ють твою цифрову копію». Проте, він 
був дещо поблажливий: «Це лише ал-

горитм, шо відбився від рук». (Паперо-
вий звіринець та інші оповідання. — К.: 
BookChef, 2020).
 Джарон Ланьє спростовує цю нібито 
випадковість і свідчить, що алгоритми 
соцмереж цілком притомно керовані. 
На його думку, ідеологія ощасливлен-
ня людства, що закладалася в концепт 
соцмереж, нічим не відрізняється од 
історично відомих тоталітарних прак-
тик: «Чом би не уявити, що люди — хай 
і природні, але машини? Тоді їх можна 
було б програмувати, змушуючи до пос-
луху, і проєкт «людина» зазнав би вели-
кого успіху. Досягти цієї мети намага-
лися біхевіористи, комуністи, а тепер і 
соціальні інженери Кремнієвої долини». 
Ланьє не звинувачує комунікативну 
ідею Google, Facebook і Twitter — «біда 
трапляється, коли всі вищеназвані 
явища перетворюються на бізнес-мо-
дель». А модель така: «Треті особи пла-
тять сервісу гроші за змінювання того, 
що ти бачиш, а отже, і твоєї поведін-
ки... бізнес-план, що містить збочені за-
охочення й сприяє розбещенню людей».
 Ланьє звинувачує паразитів, котрих 
називає «гівнюками». «Коли індивід не 
здатний досягнути нічого, крім уваги, 
він перетворюється на гівнюка... Ам-
біції гівнюка привернути увагу й до-
сягнути панування... Гівнюки здобули 
більше свободи слова». Тобто йдеться 
про режим найбільшого сприяння для 
пройдисвітів усіх рангів, умовно кажу-
чи, від Путіна до заздрісного сусіда. 
 Ім’я російського ватажка з’явля-
ється тут невипадково. «Пекельна ма-
шина» заробляє гроші на людському 
роздратуванні, одержимості, чварах і 
люті — що цілком відповідає інтересам 
росіян». Зрештою, усі припущення нау-
кової фантастики зімкнулися з реальніс-
тю по тому, як сталася «революція гів-
нюків» в Америці з обранням Трампа, в 
Україні — Зеленського, а першою успіш-
ною спробою стала Британія з брекзи-
том. Слово пану Ланьє: «За рік після ви-
борів випливла одна цікава обставина. 
Виявляється, керівництво Facebook за-
пропонувало обом кандидатам — і Клін-
тон, і Трампу — допомогти максималь-
но використати Facebook-платформу 
для проведення виборчої кампанії, про-
те лише Дональд пристав на цю пропо-
зицію. Можливо, якби Гілларі погодила-
ся залучити співробітників Facebook до 
свого просування, то виграла б».
 Отже, сучасну геополітику цілком 
можна означити за паном Джароном: 
«Кібернетичний тоталізм... Метафі-
зичний імперіалізм... Платформи ста-
ють екзистенційною мафією». І — ма-

шина соцмереж «приведе нас до пекла, 
якщо ми не вдамося до самокорекції». 
Отут ми, читачі, набуваємо суб’єктности. 
Мусимо собі зрозуміти все про свою за-
лежність та модифікацію поведінки; 
що «соцмережі успішно руйнують сус-
пільство» і що «нерозумне поєднання 
біології та математики сприяє дегра-
дації людства». Ну і про те, що «така 
трансформація приваблює безліч клієн-
тів-маніпуляторів різного штибу, і всі 
вони недобрі люди».
 Вектор еволюції — від зграї до осо-
бистості. Дж.Даньє стверджує, що соц-
мережі спрямовують це у зворотному 
напрямку. «Коли перемикач «одинак/
стадний» установлено в позиції стада, 
ми стаємо одержимими ієрархією і вод-
ночас підвладними їй. Нападаємо на ни-
жчих за статусом, аби нас не скинули, 
відчайдушно підлещуємось і водночас 
пускаємо шпильки тим, хто над нами. 
Ті, хто оточує нас, перетворюються з 
союзників на ворогів так швидко, що ми 
просто не можемо сприймати їх, як осо-
бистостей. Вони стають архетипами з 
коміксів, а єдиним сталим підґрунтям 
дружби виявляється спільна боротьба 
проти інших груп». Переконувати не 
треба — зазирніть до свого фейсбуку. 
 Значення книжки Джарома Ланьє 
не в тому, що тут багато компетентних 
викриттів. Він тим лише потвердив, що 
«я тут, бляха, добрий ранок!». Насправді 
проблема у критичній масі тих, кого ре-
презентує зрадник у «Матриці»: «Щас-
тя у незнанні. Хочу все забути, геть 
усе. Хочу бути багатим і дуже знамени-
тим». Відтоді цей типаж катастрофічно 
розмножився до кількості виборців, що 
визначають нам спосіб існування. В Ук-
раїні досі політкоректно не чіпати дур-
нів на ім’я народ. Ще у «Матриці» йому 
дано точне визначення: «Настільки без-
надійно залежні від системи, що будуть 
за неї битися». Ми це спостерігаємо в ре-
алі: Крим, Донеччина, вибори 2019-го.
 Ілюзія всезнання і все-можности — 
козир соцмереж. Невігластво стає мат-
рицею (власне «Матриця» — також про 
те). Дж. Ланьє значить: «Визнання не-
знання — корисна риса, що об’єднує на-
уку і духовність. А машини соцмереж 
відкидають її». Ми опинилися в ситуа-
ції пандемії невігластва. Саме тому, схо-
же, наклад української книжки Дж. Ла-
ньє має півтори тисячі копій. На сорок із 
чимось мільйонів населення. 
 Згадуваний Кен Лю пише у своєму 
фантастичному оповіданні, що «ми за-
раз — раса кіборгів. Ми давно почали ді-
литися своєю свідомістю з електрон-
ним світом, і втиснути всіх нас назад 
до мізків уже неможливо... Черчилль ка-
зав, що ми формуємо наші будівлі, але 
згодом наші будівлі формують нас. Ми 
створили машини, які б допомагали 
нам думати, і тепер машини думають 
за нас». За нас нині думають алгоритми 
Google, Facebook і Twitter. Як у цій си-
туації мають поводитися ті, хто ще здат-
ний мислити самостійно? Порада від 
Джарона Ланьє: «Коли виявилося, що 
свинець шкідливий для здоров’я, ніхто 
не зарікався ніколи в житті більше не 
фарбувати домівки. Натомість на ви-
робників натиснули, домішки свинцю 
були заборонені на законодавчому рів-
ні, і стандартом стала фарба без цього 
елемента... Тепер розумні люди мають 
вилучити свої акаунти з соц мереж, 
доки з’являться нешкідливі версії».■

ОБРІЇ

Пандемія невігластва:
брекзит, Трамп, Зеленський

■
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматич-

но генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господа-

рювання)

2021477651

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

     Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-

нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та вра-

хування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
      Здійснення планованої діяльності – Видобування підземних вод Київського родовища про-

водиться ПрАТ «ОБОЛОНЬ» на двох водозабірних ділянках, а саме ділянці «Оболонь» та родо-

вищі «Оболонь», які розташовані на чотирьох майданчиках відповідно до наданих спеціальних 

дозволів на користування надрами.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяль-

ності)

2. Суб’єкт господарювання
 Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ», м. Київ, код ЄДРПОУ 05391057

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-

ковіфізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код, або серія та номер паспорта (для фі-

зичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному конт-

ролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

 Україна, 04212, м. Київ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, тел. (044) 412-84-10
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – 

підприємця(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, 

тел: (044) 336-64-15, електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua, контактна особа: Возний Олек-

сандр Іванович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-

ба)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
     Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяль-

ності буде спеціальний дозвіл на користування надрами Київського родовища питних підземних 

вод на ділянці «Оболонь» Київського родовища та родовище «Оболонь» мінеральних природ-

них столових підземних вод, який видається Державною службою геології та надр України від-

повідно до вимог кодексу України про надра

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слу-
хань
     Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не біль-

ше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у на-

зві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі вис-

новку з оцінки впливу на довкілля.

     Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 

зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 

обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 

електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громад-

ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

     Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Ук-

раїни з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-

19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 

дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 

припадають на цей період.

     Громадські слухання (перші) відбудуться  — не проводяться.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться — 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформа-
ції щодо планованої діяльності
     Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київсь-

кої міської державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: 

(044) 336-64-15, електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua, контактна особа: Возний Олександр 

Іванович.

      (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропози-
цій
     Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київсь-

кої міської державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: 

(044) 336-64-15, електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua, контактна особа: Возний Олександр 

Іванович.

      (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 

номер телефону та контактну особу)

 Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
      Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 539 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а та-
кож час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
 1. Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ», Україна, 04212, м. Київ, вул. БОГАТИРСЬКА, 

3, тел. (044) 412-84-10

 2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28

 3. Київська міська державна адміністрація, потова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

 Ознайомлення з документами з 25.06.2021р. року, щодня з 9 год 00 хв. по 16 год.00 хв. крім 

суботи та неділі.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадсь-

кість може) ознайомитися з документами, контактна особа)

Григорій ХАТА

 Після провалу в заключному 
поєдинку групового етапу Євро-
2020 проти Австрії національ-
на збірна України переклала на 
плечі інших збірних невиріше-
не власноруч завдання з вихо-
ду до «плей-оф» турніру. В очі-
куванні підсумків групового ра-
унду тренери, футболісти та їхні 
вболівальники провели кілька 
нервових днів.
 Три набрані очки та чотири 
забиті голи дозволяли команді 
Андрія Шевченка сподіватися на 
сприятливий для себе підсумок 
у штовханині за місце в четвір-
ці кращих «третіх» збірних гру-
пової стадії. Щоправда, непогані 
статистичні розкладки, викла-
дені на папері математиками, 
повинні були втілитися в життя 
футболістами інших збірних.
 Відтак для продовження бо-
ротьби на ЧЄ за спиною «синьо-
жовтих» у рейтингу «третіх» 
збірних мали залишитися, як 
мінімум, дві національні ко-
манди. Першими, кому не вда-
лося перевершити показники 
українських збірників, стали 
фіни. А далі почалося тривожне 
очікування другого необхідного 
для виходу українського колек-
тиву до 1/8 фіналу результату.
 Надії на нічию в матчі Хор-
ватії та Шотландії не справди-
лися. Тож уся увага була зосе-
реджена на поєдинках групи 

«Е». Саме тут, на думку прогно-
зистів, із великою ймовірнiстю 
могли статися потрібні для «си-
ньо-жовтих» події: шведи не 
програють полякам, а іспанці на 
домашній арені в Севільї упев-
нено переграють словаків.
 Власне, скориставшись не-
обо в’язковими помилками сло-
вацького голкіпера Дубравки, 
«Червона фурія» доволі швидко 
отримала в матчі комфортну пе-
ревагу й, у підсумку, завершила 
його розгромом — 5:0.
 А от у грі Швеція — Польща 
напруга трималася до останніх 
хвилин. Відігравши відставан-
ня в два м’ячі, поляки на чолі зі 
своїм зірковим форвардом Ро-
бертом Левандовським мали 
можливість вирвати перемогу, 
котра б забезпечила їм місце в 
«плей-оф» і відрізала б від ньо-
го українську команду. Утім, як 
відзначив польський бомбардир 
«Баварії», у цьому матчі уда-
ча відвернулася від його націо-
нальної збірної.
 Ну а команда Андрія Шев-
ченка та її багатомільйонна ар-
мія шанувальників за квитки до 
1/8 фіналу ЧЄ-2020 мають дяку-
вати саме збірній Швеції, котрій 
довелося добряче попрацювати 
над збереженням необхідного 
для «синьо-жовтих» рахунку. 
«Завжди раді услужити!» — так 
відреагував на цю подію Посол 
Швеції в Україні Тобіас Тіберг.
 Примітно, що в матчі з по-

ляками шведів улаштовував 
будь-який результат. Однак від 
цифр на табло — переможних, 
нічийних чи то програшних — 
залежало їхнє підсумкове міс-
це в квартеті та ім’я суперни-
ка в 1/8 фіналу. А що нижче б 
упала в турнірній таблиці збір-
на Швеції, то потужнім був би 
їхній опонент у першому раун-
ді «плей-оф».
 Зрештою, вирвавши перемо-
гу над Польщею, «Тре Крунур» 
виграли свою «пульку» й отри-
мали собі в суперники... збірну 
України.
  Виходить так, що в 1/8 фіна-
лу команді Андрія Шевченка до-
ведеться зіграти зі своїми рятів-
никами. Коментуючи цю неор-
динарну ситуацію, півзахисник 
збірної України Микола Шапа-
ренко жартівливо каже: «Це 
бізнес. Нічого особистого. Буде-
мо грати на перемогу».
 Після провального поєдинку 
з Австрією від «синьо-жовтих», 
без сумніву, їхні уболівальни-
ки чекають реабілітаційних дій. 
Президент УАФ Андрій Павел-
ко сподівається, що в матчі про-
ти Швеції, котрий відбудеться 
29 червня в Глазго, вітчизняна 
збірна продемонструє справж-
ній чоловічий характер. А гол-
кіпер «синьо-жовтих» Георгій 
Бущан додає: «Якщо доля дарує 
нам другий шанс, то ним потріб-
но скористатися». ■

ЄВРО-2020

Шанс для 
реабілітації
Національна збірна України вперше у своїй 
історії пробилася до «плей-оф» чемпіонату 
Європи

■

Збірна Швеції подарувала команді Андрія Шевченка квитки до «плей-оф» Євро-2020.
Фото з сайту football24.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. 3-й тур. Гру-
па D. Хорватія — Шотландія — 3:1, 
Чехія — Англія — 0:1.
 Підсумкове становище: Англія 
— 7, Хорватія, Чехія — 4, Шотландія 
— 1.
 Група Е. Словаччина — Іспанія 
— 0:5, Швеція — Польща — 3:2.
 Підсумкове становище: Швеція 
— 7, Іспанія — 5, Словаччина — 3, 
Польща — 1.
 Група F. Португалія — Франція 
— 2:2, Німеччина — Угорщина — 
2:2
 Підсумкове становище: Фран-
ція — 5, Німеччина, Португалія — 4, 
Угорщина — 2.

■

Теніс
 Після шести місяців тимчасового відсторонення від гри, котре 
було пов’язане з позитивним допінг-тестом, друга ракетка України 
Даяна Ястремська повертається на тенісний корт. Як повідомила 
тенісистка, Незалежний трибунал Антидопінгової програми в тенісі 
виправдав її, знявши звинувачення у вживанні допінгу. У своєму 
вердикті судді погодилися з тим, що заборонена субстанція пот-
рапила в організм Ястремської ненавмисно і не через недбалість. 
«Моє ім’я очищене від будь-яких правопорушень. І я можу без за-
тримок повернутися на корт», — зазначила Даяна.

Оргпитання
 Верховна Рада в другому читанні (302 голоси — «за») 
ухвалила закон, що визначає загальні засади меценатства у 
сфері спорту та врегульовує права меценатів.
 Планується, що він забезпечить активну участь меценатів 
у реалізації соціально важливих заходів, а також допоможе за-
лучити додаткові джерела фінансування, сприятиме розвитку 
вітчизняної спортивної інфраструктури, устаткування та споря-
дження.

ХРОНІКА■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЧЕРВНЯ 202116

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №63■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009063

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 280 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +14...+19
 +23...+28
 +14...+19
 +23...+28

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +17...+22
 +30...+35
 +17...+22
 +31...+36

Північ +17...+22
 +30...+35
 +17...+22
 +31...+36

Схід +17...+22
 +31...+36
 +17...+22
 +29...+34

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +17...+22
 +27...+32
 +17...+22
 +25...+30

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Кожен порядний одесит повинен 
у гостях пам’ятати про етикет: видел-
ки ховати в ліву кишеню, ложки — у 
праву.

* * *
 Помирає старий Абрам. Лежа-
чи на смертному одрі, він каже дру-
жині:
 — Знаєш, я все життя був такий 
нещасний.
 — Але ми прожили щасливе 
життя, маємо дiтей, онукiв.

 — Скажи мені, скільки ложок 
цукру я завжди клав у чай?
  — Вдома — одну, а в гостях — 
три.
 — Ну ось, а я хотів завжди дві.

* * *
 Учень приходить до рабина:
 — Ребе, я хочу жити вічно, що 
робити?
 — Одружуйся.
 — І тоді житиму вічно?
 — Ні, бажання зникне.

По горизонталі:
 1. Вітрильне судно з двома 
щоглами. 3. Служниця або налож-
ниця в гаремі. 6. Польський еконо-
міст і політик, «батько» польських 
економічних реформ. 8. «Я говорив 
так довго й щиро, що воєнком мені 
повірив, сказав, що буде з мене ..., 
і записав до себе в полк» (Володи-
мир Сосюра). 9. Передня частина бу-

динку. 12. Учення або твердження в 
філософії, що приймається як не-
заперечна, вічна, незмінна істи-
на. 13. Англійська письменниця, 
авторка романів «Гордість і упе-

редження», «Емма», «Чуття і чут-
тєвість». 14. Річка в Білорусі, Лит-
ві і Росії. 15. Мовчання посеред роз-
мови. 16. Герой ірландського епосу, 
один з братів-вікінгів, який воював 
на боці верховного короля Ірландії 
Бріана Бору в битві при Клонтрафі в 
1014 році. 17. Відомий український 
телеканал, попередник «Прямого». 
20. Легендарний київський князь, 
який, за переказами, помер від уку-
су змії. 22. Сайт, до якого вноситься 
інформація про осіб, які несуть за-
грозу національній безпеці України. 
23. Позашлюбна дитина. 24. Країна 
в Західній Африці. 
По вертикалі:
 1. Бік судна. 2. Птах із родини 
воронових, що першим повертаєть-
ся з вирію. 3. Київська княгиня, одна 
з перших Святих землі Руської. 4. 

Кругла сцена для виступів артистів 
цирку. 5. Місто в Криму, одна із го-
ловних баз Чорноморського флоту 
РФ. 6. Впорядкування прибудинко-
вих територій і загалом — зовніш-
нього вигляду міста. 7. Рослина, яка, 
за повір’ям, відганяє упирів та іншу 
нечисту силу. 9. Палкий уболіваль-
ник. 10. Будівельний матеріал із ви-
сушеної глини, перемішаної із со-
ломою. 11. Таємно подане звину-
вачення когось у чомусь. 12. Доку-
мент про закінчення вишу. 18. Діра 
в стіні, яка має своє призначення. 
19. Перед остання літера латинсько-
го алфавіту. 20. Водний розчин кис-
лоти, що вживається як гостра при-
права до їжі або для консервування 
продуктів. 21. Яскравий німб навко-
ло сонця чи місяця. ■

Кросворд №61
від 18—19 червня

Дара ГАВАРРА

 Пандемія ковіду, карантини й 
інші обмеження в громадському й 
світському житті змусили відійти 
у тінь чимало улюблених мільйо-
нами зірок сцени чи екрана. Ось і 
співачка зі світовим ім’ям — Шакі-
ра — зійшла з радарів її фанатів. Та 
вже зовсім скоро всі, хто є прихиль-
никами її творчості, зможуть насо-
лодитися принаймні світлинами 
своєї улюблениці на сторінках мод-
ного глянцю Vogue (мексикансько-
го видання), де образ Шакіри при-
крашатиме обкладинку. Співачка 
має що показати поціновувачам — 
бездоганна фігура, чудове волосся, 
красиве обличчя, а ще, крім усього 
переліченого, — вишукана сукня, 
що підкреслює всі зваби Шакіри та 
її сексуальність. Зірка предстане у 
чорному бюстьє, поверх якого одяг-
нено червону облягаючу сукню, а 
доповнюють її такого ж кольо ру ви-
сокі рукавички. Попри це, викона-
виця представить ще кілька яскра-
вих і перфектних образів. Це впер-
ше за довгий період співачка «від-

криватиме» журнал.
 Шакіра також зізналася, 
що ніколи не буває задоволе-
на собою, оскільки є перфек-
ціоністкою. Зірка розповіла, 
що її близькі часто нагадують 
їй, чого вона досягла в своїй 
царині, проте 44-річна жінка 
забуває про свій успіх і прагне 
ще більшого. «Я ніколи не 
хочу повертатися до того, 
що вже зробила, а хочу до-
сягти чогось більшого», — 
зізнається співачка. Вона 
каже, що вже досить на-
солодилася тишею, на-
копичила достатньо 
енергії, щоб пораду-
вати своїх прихиль-
ників новими тво-
рами. Виконави-
ця записує нову 
пісню, а також 
відео на неї, яке 
має вийти вже в 
липні. ■

з 28 червня до 4 липня

 Овен (21.03—20.04). Щоб зрушити 
справу з мiсця, треба докласти чимало зусиль. 
Лише вiд вас залежать кар’єра i престиж.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Ідеальне життя — 
це спокійний плин часу й спокійні трудові будні. Але 
всупереч цьому доведеться багато працювати.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. 

 Близнюки (22.05—21.06). Ви прагне-
те за будь-яку цiну досягти успiху. Доведеться 
навчитися концентруватися на своїй меті й на-
братися сил, щоб iти до неї.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Рак (22.06—23.07). Настав період, коли 
можна трохи відволіктися від роботи. Все най-
важче ви вже пережили, тому можете дозво-
лите собі релакс.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Спристлявий час 
для активних та енергійних вчинків. Постарай-
теся не вичерпати весь запас ентузіазму.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Можливі різкі пе-
репади настрою; бурхливі з’ясування стосун-
ків і бажання бути в центрі подій.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). У вас може 
проявитися талант робити слона з будь-якої 
мухи. Постiйно виникатимуть роздратуван-
ня через дрібниці. Активні вихідні підуть на 
користь.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 23.

 Скорпіон (24.10—22.11). На вас ляже 
відповідальність за долі близьких і дорогих 
вам людей. Основне завдання — допомогти 
словом чи ділом.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12). В усiх справах 
ви проявите творчiсть, хоч за що б ви взяли-
ся. Доведеться шукати нові шляхи для реалі-
зації своїх ідей.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Козеріг (22.12—20.01). Несподiвано 
з’являться новi знайомi, попереду службовi 
вiдрядження, а з ними й нова інформація.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Вам доведеть-
ся кинути всi сили на зміцнення сім’ї. Викорис-
тайте будь-яку можливість для спілкування з 
близькими.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Вам захочеться по-
бути на самотi. Це не означає, що треба пов-
ністю відійти від справ і звести до мінімуму 
зустрічі.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями Укрпошти 
наступний номер «України молодої» вийде у середу, 30 червня

Шакіра.❙

СЕЛЕБРІТІ

Трохи глянцю в літній день
Шакіра повертається. 
І не тільки на сторінки журналів, а й на сцену

■

26—27 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, грози. Вi-
тер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +19...+21, удень 
+32...+34. Пiслязавтра вночi +19...+21, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi 19...+21, удень +32...+34.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi 19...+21, удень +28...+30.
Одеса: короткочасний невеликий дощ. Уночi +19...+21, удень 
+29...+31. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, 
грози. Трускавець: уночi +16...+18, удень +23...+25. Мор-
шин: уночi +16...+18, удень +23...+25.

24 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-26 градусiв, у Днiпрi — 24.

Попит на «поп-іт»
Чи справді знімає стрес нова модна іграшка, чи це лише викачка грошей із батьківських гаманців?
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