
Читач «України молодої» з 30-літнім стажем згадує 

найкращі публікації і розповідає, що його доводить 

до сказу в журналістській роботі
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стор. 4»

Герой України, народний артист 

Анатолій Паламаренко — про 

успіхи і прорахунки тридцяти 

років самостійноcті Української 

Держави
стор. 14»

ООН оприлюд-
нила доповідь 
про російських 
найманців у 
ЦАР

Захищаючи «рубежі 
отєчества» в Африці...

стор.13»

Науковець Максим Стріха: Пророцтва 
про швидке відмирання паперової 

преси не справдилися

l

«Буде мова — буде нація, буде нація 
— буде держава»

РИМА ТИЖНЯ

Напутнє слово 
поета О. ІРВАНЦЯ 
до збірної України 
напередодні 
поєдинку з Англією 

■

Виконуйте, хлопці, ревно 
Шевченкові заповіти. 
Як скаже повстати — повстаньте. 
Як скаже порвати — порвіте!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,795 грн 

1 € = 32,315 грн

1 рос. руб. = 0,395 грн

Мільйони 
розУМних слів
4 липня «Україна молода» відзначає 30-річчя з дня виходу першого номера газети
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«Знакове ХХ століття стало носієм одвічного духу творення української нації. Етап відновлення 
української Незалежності в 1991 році — це період повторного отримання Незалежності нашої держави». 

Зі звернення Тернопільської обласної ради

УКРАЇНА МОЛОДА

військовослужбовців
збільшиться чисельність ЗСУ, згідно 
із законом, прийнятим ВРУ.

На  11 тис. учасників
основної сесії ЗНО отримали 

200-бальний результат, констатував міністр 
освіти і науки України Сергій Шкарлет.

курсантів
Нацакадемії сухопутних 

військ цьогоріч пройшли курс з мінної безпеки, поін-
формував начкафедри тактики підрозділів бойового 
забезпечення підполковник Дмитро Окіпняк.

років
виповнилося від 

дня народження Головнокоманду-
вача УПА Романа Шухевича, нага-
дали в Інституті нацпам’яті.

українських 
чоловіків

у дитинстві були жертвами домашнього насиль-
ства, згідно з соцопитуванням міжнародної пра-
возахисної організації «Міжнародна амністія».
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НАЦІЯ

Незалежності 
— 80
Відлік відновлення 
державності тернополяни 
ведуть від 30 червня 1941 року
Світлана МИЧКО

 Тернопільська обласна рада провела урочис-
те пленарне засідання на честь 80-річчя прого-
лошення Акта відновлення Української Держа-
ви. На ньому ухвалили звернення до президента, 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів та обласних 
рад інших регіонів щодо встановлення історичної 
справедливості у питанні Незалежності України, 
повідомляє пресслужба облради. 
 «Знакове ХХ століття стало носієм одвічного 
духу творення української нації. Етап відновлен-
ня української Незалежності в 1991 році — це пе-
ріод повторного отримання Незалежності нашої 
держави. Це час, коли український народ скинув 
iз себе тягар радянської влади та наслідки окупа-
ційного режиму, загарбання й підкорення проти 
своєї волі. Суверенність України було відновлено 
24 серпня 1991 року Актом проголошення Неза-
лежності України. Цей Акт став фактом продов-
ження складного процесу тисячолiтньої історії 
дер жавотворення. Проте українська історична 
дійсність засвідчує, що Незалежність нашої краї-
ни проголошувалася декілька разів», — йдеться у 
документі. 
 Депутатський корпус звертається до керівниц-
тва держави з пропозицією встановити днем прого-
лошення української Незалежності 22 січня 1918 
року як першу дату, з якої розпочався відлік історії 
сучасної України, а 24 серпня 1991 року вважати 
датою проголошення відновлення Незалежності. 
А також — «зазначити у Конституції України, що 
правонаступність сучасної Української держави 
започатковано ще в Руській державі з центром у 
Києві, продовжено Галицько-Волинським князівс-
твом, Великим князівством Литовським та Русь-
ким, Українською козацькою державою, Гетьман-
щиною, Українською Народною Республікою, За-
хідно-Українською Народною Республікою, Кар-
патською Україною та Українською державою, 
відновленою Актом про відновлення Української 
Держави 30 червня 1941 року». 
 «Українці не мають права забувати, що Неза-
лежна Україна постала як наслідок багатовікової 
національно-визвольної боротьби нашого народу!» 
— зазначив у своєму виступі голова Тернопільсь-
кої обласної ради Михайло Головко.
 На цьому ж засіданні було затверджено нову 
особливу почесну відзнаку Тернопільської облас-
ної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені 
Ярослава Стецька. «Засновується для нагороджен-
ня за визначні заслуги у розбудові Тернопільської 
області, розвитку її економічного, науково-техніч-
ного, військового, гуманітарного, соціально-куль-
турного потенціалу, вихованні дітей, захисті дер-
жавних і регіональних інтересів, піднесенні між-
народного авторитету Тернопільської області, за 
благодійну, милосердну, громадську діяльність на 
благо Тернопільщини, вагомий особистий внесок 
в утвердження суверенітету Української держа-
ви», — написано у відповідному положенні. А пер-
шим, хто отримав цю відзнаку, став третій прези-
дент України Віктор Ющенко, який брав участь в 
урочистому пленарному засіданні Тернопільської 
облради. 
 «На мою думку, Віктор Ющенко як президент 
найбільше зробив для відновлення історичної 
справедливості. І саме він присвоїв звання Героїв 
України Роману Шухевичу та Степану Бандері. За 
це вам, Вікторе Андрійовичу, велика вдячність!» 
— сказав, вручаючи нагороду, голова облради Ми-
хайло Головко. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 В одному зі спальних районів Хар-
кова невідомий зловмисник тяжко 
поранив 31-рiчного заступника охо-
ронної агенції «Корпус» Артема Мо-
шенського. Потерпілий більше відо-
мий у місті як активний учасник пат-
ріотичного руху «Національний кор-
пус», тому інцидент одразу ж набув 
політичного відтінку. 
 Зокрема, начальник централь-
ного штабу цієї організації Максим 
Жорін одразу ж звинуватив у зло-
чині харківських прибічників на-
родного депутата Іллі Ківи, з якими 
у «нацкорпусівців» триває давня вій-
на. Ті швидко перевели стрілки на са-
мих учасників руху, розкривши де-
талі їхньої внутрішньої кухні. Вод-
ночас поліцейські поки що не готові 

назвати ім’я злочинця, оскільки той 
швидко зник у невідомому напрям-
ку. Спіймати його не вдалося, навіть 
у рамках оголошеної операції «Сире-
на». 
 Стан здоров’я потерпілого лікарі 
кваліфікують як дуже тяжкий. Одна 
з куль влучила йому в шию, пошко-
дивши спинний мозок. Наразі Артем 
уже переніс дві операції, проте його 

життя й надалі залишається під за-
грозою. За словами Максима Жоріна, 
він не відчуває свого тіла, хоча прий-
шов до свідомості й потроху починає 
говорити. 
 Поліція вже відкрила криміналь-
не провадження за статтею «Замах на 
умисне вбивство». Якщо кілера вдас-
ться знайти, йому загрожує термін 
від 7 до 15 років позбавлення волі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У зоні ООС на сході Ук-
раїни російські окупанти 
30 червня десять разів по-
рушували режим припи-
нення вогню. Українські 
позиції ворог обстрілював 
поблизу Золотого, Ново-
селівки, Новгородського, 
Красногорівки, Південно-
го, Водяного, Оріхового з 
ручних та станкових про-
титанкових гранатометів, 
БМП-1, мінометів 82-го 
калібру, стрілецької зброї 
та великокаліберних куле-
метів.
 Крім того, на Луган-
щині був зафіксований 
проліт ворожого безпілот-
ного літального апарата 
типу «Орлан-10» із пере-
тином лінії розмежуван-
ня. БПЛА противника був 
вчасно подавлений засоба-
ми РЕБ.
 Станом на ранок 1 лип-
ня зафіксовано два пору-
шення режиму припинен-
ня вогню: біля населеного 
пункту Авдіївка збройні 
формування РФ обстріля-
ли українські позиції з мі-
нометів 82-го калібру та 
гранатометів різних сис-
тем. На ворожі обстріли 
наші військові відкривали 
вогонь у відповідь.
 Спостерігачі ОБСЄ без-
пілотним літальним апа-
ратом малого радіуса дії 
зафіксували близько 100 
протитанкових мін на двох 
полях поблизу тимчасо-
во окупованого населено-
го пункту Веселогорівка 
Луганської області лише 
впродовж однієї доби 25 
червня. Крім того, днем 
раніше на околиці тимча-
сово окупованого населено-
го пункту Бетманове (23 км 
на північний схід від До-

нецька) міжнародна місія 
виявила чотири протитан-
кові міни.
 «Українська сторона 
повідомляє, що, за дани-
ми щоденних звітів ОБСЄ, 
спостерігачі Спеціаль-
ної моніторингової місії 
ОБСЄ систематично фік-
сують нові випадки міну-
вання збройними форму-
ваннями Російської Феде-
рації тимчасово окупова-
них територій Донецької 
та Луганської областей», 
— ідеться в повідомленні 
пресслужби штабу опера-
ції Об’єднаних сил.
 Наявність великої кіль-
кості мін та інших вибухо-
небезпечних предметів за-
грожує безпеці людей, що 
проживають на тимчасо-
во окупованій території, 
а також створюють пере-
шкоди для вільного та не-
обмеженого пересування 
спостерігачів ОБСЄ. Жах-
ливими наслідками безкон-
трольних мінувань є часті 
факти загибелі та поранень 
цивільних мешканців. Роз-
мінування місцевості зали-

шається надзвичайно акту-
альним завданням.
 Розуміючи надзвичай-
ність ситуації, яка скла-
лася, делегація України в 
Тристоронній контактній 
групі вкотре закликала 
російську сторону узгодити 
план розмінування з графі-
ком проведення ремонтних 
робіт на ключових об’єктах 
критичної інфраструктури 
поблизу лінії розмежуван-
ня. На жаль, пропозиції та 
ініціативи української сто-
рони поки не отримали на-
лежної реакції з боку оку-
пантів, йдеться в повідом-
ленні.
 Тим часом для очищен-
ня від вибухонебезпечних 
предметів звільнених те-
риторій Донецької та Лу-
ганської областей Мініс-
терство оборони України 
спільно з іншими мініс-
терствами та відомствами 
щорічно здійснює розміну-
вання відповідно до Плану 
заходів з організації робіт 
гуманітарного розмінуван-
ня звільнених територій. А 
збройні формування Росій-

ської Федерації та їхнi най-
манці блокують цю роботу.
 «Намагаючись виправ-
датись за злочини проти 
людяності, окупанти вда-
ються до тиражування аб-
сурдних звинувачень ЗСУ 
в начебто їх причетності до 
підривів поблизу населе-
них пунктів на тимчасово 
окупованій території, що 
є нічим іншим як елемен-
тами брудної та деструк-
тивної пропагандистсь-
кої кампанії противника, 
спрямованої на інформа-
ційне зомбування населен-
ня тимчасово окупованих 
територій та Російської 
Федерації.
 Злочинно нехтуючи пи-
таннями гуманітарного ха-
рактеру, найманці намага-
ються перекласти відпові-
дальність за свої злочини та 
бездіяльність на українську 
сторону, вдаючись до від-
вертих маніпуляцій і брех-
ні, використовуючи горе 
та біль громадян, що меш-
кають на тимчасово окупо-
ваній території», — заявля-
ють у штабі ООС. ■

НА ФРОНТІ 

Найманці закопують небезпеку
Спостерігачі ОБСЄ за добу фіксують близько 100 підступних мін, закладених 
окупантами

■

РЕЗОНАНС 

Кілер для патріота
Серед білого дня тяжко поранили активіста 
Артема Мошенського

■

Окупанти вчергове обстріляли Авддіївку.
Фото пресслужби ООС.

❙
❙
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роки
становить середня тривалість жит-

тя чоловіків в Україні, повідомила директор Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень 
ім. М. Птухи Елла Лібанова.

63 ВВП
виросла тіньова еко-

номіка в Україні, згідно з даними Міністерс-
тва економіки.

найбільших 
аеропортів

Європи за пасажиропотоком увійшов аеропорт «Бо-
риспіль», заявив голова наглядової ради підприємства 
Володимир Жмак.

становитиме
податок на купівлю землі, роз-
повіли в Міністерстві юстиції.

хвилини
в Україні стаються 

ДТП, констатувала заступниця міністра 
внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.
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ОВВА!

Меломан з Одеси
Жираф, який недавно переїхав 
до Харківського зоопарку, любить 
слухати класику 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Жираф Дьома прибув до Харкова з Одеського біо-
парку трохи більше місяця тому і з того часу не перестає 
дивувати своїм незвичним характером. Він абсолютно 
спокійно перебув місячний карантин у вольєрі для но-
веньких і тепер без зайвих ексцесів обживає свій влас-
ний. 
 «У його поведінці я не бачу переляку, ступору, він з 
цікавістю спостерігає, — повідомила провідний фахівець 
закладу Ганна Воронцова. — В його рухах не видно ані 
скутості, розслаблено крокує, як у себе вдома. Тож ми 
сміливо можемо говорити, що Дьома вже у себе вдома».
 Аби «одесит» не сумував за рідною домівкою, йому, 
окрім свіжого гілля верби та клена, постійно підкладають 
банани з грейпфрутами та мюслі. Втім, як з’ясувалося 
недавно, найбільше романтичний Дем’ян усе ж таки по-
любляє не цитрусові ласощі, а... класичну музику.  
 Справжньою несподіванкою стало те, що наш жи-
раф виявився меломаном, кажуть у зоопарку. І додають, 
що саме тому у вольєрі встановили радіо, обравши хви-
лю без агресивних звуків. Ці тварини дуже полохливі і 
вразливі, тому можуть злякатися сильних стуків і кри-
ків. Класична ж музика дуже мелодійна і створює атмос-
феру безпеки. 
 Вольєр Дьоми обладнано підвісними годівницями, ав-
томатичними поїлками і широкими оглядовими вікна-
ми. Для швидкої адаптації йому ще підселили сусідку 
— антилопу Августу. Тож класичні концерти незвична 
пара тепер слухає разом. ■

КРИМІНАЛ

Закатали 
в асфальт
На ремонті доріг на Черкащині 
вкрали ще 2 мільйони гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 СБУ заблокувала схему привласнення бюджетних 
грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на те-
риторії Черкаської області. Оборудка завдала державі 
збиткiв майже на 2 млн грн. Про це «Україні молодій» 
повідомила Катерина Дрога з Черкаського обласного уп-
равління СБУ.
 За її словами, протиправну діяльність організував ди-
ректор будівельної компанії. У 2019 році він уклав де-
кілька договорів iз держпідприємством автодорожньої 
галузі регіону. Усі вони — на проведення ремонту доріг 
у Звенигородському районі.
 «Встановлено, що частину бюджетних грошей, які 
було виділено на реалізацію відповідних інфраструк-
турних проєктів, учасники схеми вивели у тінь. Для цьо-
го вони вносили до бухгалтерської документації недос-
товірні відомості про обсяги використаних будівельних 
матеріалів i виконаних робіт», — розповідає пані Кате-
рина.
 Вона каже, що наразі керівнику комерційної структу-
ри повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 191 (заволодін-
ня чужим майном шляхом зловживання службовою осо-
бою своїм службовим становищем, вчинене в особливо ве-
ликих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) 
Кримінального кодексу України.
 Також вирішується питання про обрання міри за-
побіжного заходу. Тривають слідчі дії. Перевіряється ін-
формація щодо причетності до оборудки інших осіб, зок-
рема й посадовців держпідприємства. 
 Викриття протиправної діяльності проводили спів-
робітники управління СБУ в Черкаській області за про-
цесуального керівництва Звенигородської окружної про-
куратури. ■

■

■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 

 У місті Буча на Київ-
щині презентували «Кни-
гу Сили», її другу час-
тину «Віра» Валентина 
Терлецького — автора і 
ведучого програми «Ко-
зацька звитяга» на За-
порізькій філії суспіль-
ного телебачення, лідера 
рок-групи «Декаданс», у 
чиєму творчому доробку 
чотири видані поетичні 
збірки, сім романів, му-
зично-поетична вистава 
«Ти чуєш мої смолоски-
пи!».
 «Козацька звитяга»  
висвітлює історію і сьо-
годення українсько-
го козацтва, розповідає 
про козацьку боротьбу 
Спас. Програма відзна-
чена багатьма нагорода-
ми на міжнародних і все-
українських теле- i кіно-
фестивалях, внесена до 
шкільної програми з іс-
торії кількох навчаль-
них закладів Запоріжжя 
та Дніпра, вивчаєть-
ся в історичних гуртках 
української діаспори 
Швеції та Естонії, має 
фанклуби в декількох 
країнах світу. Валентин 
Терлецький також є спів-
автором кількох доку-
ментальних фільмів ко-
зацької тематики, від-
значених професійними 
нагородами.
    Готуючи «Козацьку 
звитягу», Валентин Тер-

лецький дізнався про 
козацтво багато раніше 
не відомого. Але в теле-
проєкті було використа-
но лише відсотків трид-
цять відзнятого матеріа-
лу. Тому в телеведучого 
виникла думка написати 
роман. Так розпочалася 
робота над серією «Кни-
га Сили». Зараз письмен-
ник завершує роботу над 
п’ятою частиною. Кожна 
частина має свою назву: 
«Воля», «Віра», «Де-
ржава», «Руїна», «Бо-
ротьба». Автор планує 
написати ще дві частини 
«Книги Сили», яка охо-
пить час від козацької 
давнини до російсько-
української війни ХХІ 
століття.    
 «Кожен великий на-
род має свій героїчний 

епос, який намагаєть-
ся не «консервувати» в 
оригінальному вигляді, 
а всіляко «модернізува-
ти», розвивати, пропа-
гувати та просувати, на-
віть монетизувати у су-
часному культурному 
просторі, — констатує 
Валентин Терлецький. 
— Досить згадати, який 
комплексний зиск ма-
ють від своїх народних 
і, головне, реальних су-
пергероїв японці, скан-
динави, французи, анг-
ло-сакси, поляки та на-
віть американці з їхнім 
ковбойським культом. 
Не кажучи вже про за-
гальносвітове зацікав-
лення флібустьєрами. 
Бо військові корпорації з 
їхнім неповторним побу-
том, особливим пригод-

ницьким та героїчним 
духом, певною загад-
ковістю надають прос-
то шикарну можливість 
для створення яскравих 
історій, легенд, міфів. 
Ця героїчна казка завж-
ди буде живою, допоки 
жевріє на землі вогник 
самого людства. Цьому 
підтвердження — тон-
ни написаної літерату-
ри, безліч знятих філь-
мів та серіалів, комікси, 
комп’ютерні ігри тощо. 
А що ж має в своєму ар-
сеналі Україна? Козаків! 
Які, на відміну від тих 
же самураїв та нін дзя, 
вікінгів, мушкетерів, 
рицарів-хрестоносців, 
шляхти та піратів, вико-
нували доленосну місію 
державотворення для 
нашої країни, створи-
ли багато безпрецеден-
тних, унікальних явищ 
у світовій історії, спри-
чинилися до визнач-
них подій на континен-
ті, дали яскравих діячів 
і, головне, стали міцним 
захистом, справжнім 
живим щитом від нава-
ли різноманітного зла не 
лише для українців, а й 
для всієї Східної Європи. 
Але світ про це майже не 
знає.   
 Головний герой «Кни-
ги Сили» таємничий ко-
зацький писар Олесій По-
пович володіє містичною 
«книгою сили» і накопи-
чує надзвичайні секретні 
знання. Тому на харак-
терника і його збірку по-
люють могутні європей-
ські чорнокнижники, ма-
грибський чаклун, мож-
новладці. «Книгу Сили» 
можна віднести до жан-
ру фентезі. Утім напи-
сана вона на основі дослі-
джень мемуарів, щоден-
ників, літописів. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Загалом 110 міль-
йонів гривень податків 
та зборів до бюджетів 
сплатили у першому 
кварталі цього року ліс-
госпи Черкащини. Про 
це «УМ» повідомили в 
обласному управлінні 
лісового та мисливсь-
кого господарства.
 Як розповідає на-
чальник відділу бух-
галтерського обліку, 
економіки та фінансів 
Ірина Тимченко, в пер-
шому кварталі всі де-
ржлісгоспи спрацю-
вали прибутково. От-
римано 14,4 млн грн 
чистого прибутку. Рен-

табельність діяльності 
держлісгоспів скла-
ла 6,3%, що є найви-
щим показником се-
ред управлінь системи 
Держлісагентства Ук-
раїни. Найвища рента-
бельність — у Смілянсь-
кого, Кам’янського та 
Лисянського держліс-
госпів. Освоєно близь-
ко 10,2 млн грн капі-
тальних інвестицій.
 До бюджетів усіх 
рівнів протягом першо-
го кварталу сплачено 
понад 92 мільйони гри-
вень податків, зборів 
та обов’язкових пла-
тежів. З них до держ-
бюджету надійшло 59,1 
млн грн (64%), до міс-

цевого — 32,9 млн грн 
(36%). Крім податків, 
держлісгоспи перека-
зали 17,4  млн грн єди-
ного соціального внес-
ку. Разом сплачено по-
датків та ЄСВ —  майже 
110 млн грн, що стано-
вить 45% у реалізації 
продукції, розповіда-
ють у Черкаському об-
ласному управлінні лі-
сового та мисливського 
господарства.
 І додають, від по-
чатку року працівни-
ками державної лісо-
вої охорони Шевченко-
вого краю складено 46 
адміністративних про-
токолів. З них 6 прото-
колів — за незаконне 
рубання лісу, 15 — за 
засмічення лісів, 5 — за 
порушення правил по-
жежної безпеки в лісах  
та 20 — за порушення 
правил полювання. У 
держлісгоспах  постій-
но діють 34 рейдові гру-
пи з охорони лісів, до 
складу яких входить 93 
особи дер жавної лісової 
охорони. Проведено 379 
рейдів з охорони лісово-

го та мисливського фон-
ду. Загалом цьогоріч  
виявлено 8  випадків 
незаконних рубок, дві 
справи передано до пра-
воохоронних органів.
 Лісівники Черкась-
кої області успішно та 
своєчасно завершили 
весняну лісокультур-
ну кампанію. Створе-
но лісових культур на 
загальній площі  978,6 
гектара. Здійснено до-
повнення минулорічних 
лісових культур на пло-
щі понад 2200 гектарів, 
зазначають в управлін-
ні лісового та мисливсь-
кого господарства Чер-
кащини. Загалом на-
веснi було висаджено 
близько 7 мільйонів 
штук сіянців. Основ-
ними лісоутворюючи-
ми породами для облас-
ті є звичайні сосна та 
дуб, а також висаджу-
вали модрину, дуб пів-
нічний, горіх чорний, 
липу, сосну кримську, 
клени, ясени, ялини, 
берези, груші, череш-
ню лісову та інші поро-
ди дерев. ■

ГАМАНЕЦЬ

Зелені прибутки
Лісгоспи Шевченкового краю 
сплатили до бюджетів 
110 мільйонів гривень

■

КНИЖКОВА ШАФА

Козаки — не ніндзя
«Книга Сили» Валентина Терлецького написана 
на основі мемуарів і літописів

■

Валентин Терлецький презентує «Книгу Сили».
 Фото Анатолія ЗБОРОВСЬКОГО.

❙
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Ліна ТЕСЛЕНКО

Анатолій Паламаренко — дав-
ній шанувальник і передплатник 
«України молодої». Бо думками 
і почуттями з нашою газетою 
він «на одній хвилі». А ще «УМ» 
і Анатолій Паламаренко борють-
ся за Україну спільною зброєю 
— словом. «Боротимусь за Ук-
раїну поки ноги носять. І навіть 
на спині боротимусь!» — каже 
народний артист. Тож у рамках 
проєкту «Україна молода: 30-й 
рік Незалежності» говоримо з 
паном Анатолієм одразу про два 
ювілеї... 

«Щоб бути українцем, треба 
трохи потрудитися»
 ■ Анатолію Несторовичу, неза-
баром  будемо святкувати 30-річ-
чя відновлення нашої Незалеж-
ності. Як вважаєте, Україна спов-
на використала свій шанс, який 
випав їй у серпні 1991 року?
 — У мене таке враження, що 
не з того ми тоді почали. Була така 
ейфорія — більше 90 відсотків 
населення підтримали незалеж-
ність України. І от на цій хвилі 
треба було сотворити ідеологіч-
ну машину під нашу незалеж-
ність. Бо бачте, як вийшло? Ми 
отримали незалежність, але ми 
не отримали Україну. Українсь-
ку Україну, де була б «в своїй 
хаті своя правда і сила, і воля», 
як писав наш пророк Тарас Шев-
ченко. Тобто де була б своя мова, 
своя історія, свої герої. І ми сьо-
годні не сперечалися б, кому ста-
вити пам’ятники та чиї імена ма-
ють носити наші вулиці. 
 Спочатку треба було сотвори-
ти націю, з населення, з народу 
України сотворити український 
народ. Немає народу Росії, Фран-
ції або Німеччини. Є російський 
народ, французький, німець-
кий... Щоб бути українцем, тре-
ба трохи потрудитися. Бо якщо 
ви живете в державі, назва якої 
«Україна», значить, треба знати 
і поважати її цінності, історію, 
традиції, мову.
 ■ Мабуть, ми й справді не з 
того почали, якщо на 30-му році 
незалежності все ще мусимо бо-
ронити свою мову, доводити, що 
«какая разніца» рано чи пізно ви-
лазить боком... 
 — Мова — це мати єднання, 
батько громадянства і сторож дер-
жави. Дуже великий мудрець 
сказав ці слова і я написав би їх 
на всіх білбордах як нагадування 
кожному, що мова — це та першо-
основа, яка згуртовує народ у на-
цію. Буде мова — буде нація, буде 
нація — буде держава. 
 Ми багато за цей час помилок 
наробили. І тут я звертаюся до 
Шевченка — його слова, то наше 
святе письмо: «а ми дивились та 
мовчали та мовчки чухали чуби, 
німії, підлії раби». І оце рабс-
тво до сих пір сидить у нас. Нев-
же 15 тисяч людей поклали го-
лови, щоб сьогодні в Україні го-
ворили мовою ворога? Це як тре-
ба себе не поважати? Я не можу 
спокійно пропустити повз, коли 
говорять російською. Постійно в 
суперечки встряю! І на базарі, і в 
ліфті — де б не був. Кажу: «А мова 
Шевченка набагато красивіша, 
ніж путінська. Чули про такого? 
На стогривневій купюрі він, візь-
міть почитайте!». 
 У мене по суботах у консерва-
торії заняття зі студентами. А там 

орендують зал різні дитячі колек-
тиви. І так, буває, душа болить: і 
діти, і їхні наставники — всі не 
по-нашому говорять. Не витри-
мую, зупиняюся: «Ви звідки, нев-
же московити? Ні? То чому ж мо-
вою ворога говорите?» Мовчать і 
швиденько тікають. 
 ■ Але ж буває, що не мовчать? 
Мабуть, і неприємні речі у від-
повідь кажуть? 
 — Всяке буває! І огризають-
ся, і образливе щось сказати мо-
жуть. Якось у рідному Макарові 
(а його вже теж окацаплюють!) 
один мені кричав: «Ви націо-
наліст!» Кажу: «Я цим горджусь! 
Бо для мене слово «націоналіст» 
святе!» Дуже чітко Іван Фран-
ко зобразив різницю між націо-
налістом і патріотом у «Сідогла-
вому»:
 Ти, брате, любиш Русь,
 Я ж не люблю, сарака!
 Ти, брате, патріот,
 А я собі собака.
 Ти, брате, любиш Русь,
 Як хліб і кусень сала, —
 Я ж гавкаю раз в раз,
 Щоби вона не спала.
 Бо твій патріотизм –
 Празнична одежина,
 А мій — то труд важкий,
 Гарячка невдержима.
 Отак і я мушу гавкати, щоб 
Україна не дрімала. Бо держава 
мовчить. А наші владні струк-
тури такі в’ялі, такі далекі від 
справжньої України. Важливі 
визначні дати і свята ми відзна-
чаємо на народному рівні, за пок-
ликом душі. Ось недавно було 
150 років від дня народження 
Лесі Українки і Василя Стефа-
ника. Та які ж це постаті в Ук-
раїні! Як їх треба знати і на яко-
му рівні треба святкувати! 160 
років, як перевезли на батьків-
щину тіло Шевченка. Хтось пої-
хав у Канів із владної верхівки? 
Ніхто! І ми чекаємо, що ця влада 
виховає нас українцями? 

«Я б ОПЗЖ підйомні заплатив, 
аби вони вибралися десь 
у Ростов»
 ■ Чому, на вашу думку, краї-
нам Балтії вдалося, так би мови-
ти, «вибитися в люди», а нам ні? 
Це тому, що ми, як казав Віктор 
Ющенко, «надто довго жили в не-
волі»?
 — Та ще й у якій неволі... Бол-
гарія 300 років була під турком. А 
тепер вільна — йде своїм шляхом, 
розвивається. А нам доля посла-
ла оцю орду, яка століттями зну-
щається над нами. Вкрали в нас 
усе — і нашу історію, і назву нашу 
— все забрали.
 Чому Польщі було легко стати 
незалежною європейською сучас-
ною країною? Тому що її грома-
дяни духовно пов’язані історією, 
традицією, вірою і, головне, мо-
вою. Там із пелюшок ти є поляк! 
А у нас? Дивлюся на малих дітей, 
а вони вже окацаплені, в них си-
дить оцей «рускій мір» із моло-
ком матері. 
 Та що там говорити, ми на-
віть у межах власної країни має-
мо такі приклади. Землі Західної 
України, які менше перебували 
під впливом московитів, а нале-
жали до Польщі та Австро-Угор-
щини, дуже відрізняються від 
решти України, заколисаної «ко-
лискою трьох братніх народів». 
Нас, українців, — 86 відсотків. 
Але надто багато орда виховала 
перевертнів, про яких писав зно-

ву ж таки Шевченко: «а тим ча-
сом перевертні нехай підроста-
ють та поможуть москалеві гос-
подарювати...» І таких перевер-
тнів ще й досі маємо як у низах, 
так і верхах. Та ж таки ОПЗЖ — 
це воріженьки наші, колаборан-
ти. Я б їм навіть підйомні запла-
тив, аби тільки вони вибралися 
десь у Москву чи бодай Ростов — 
отам ваш «рускій мір», там його і 
будуйте. А нам не заважайте бу-
дувати Україну. 
 Думаю, якби на перших ви-
борах президента ми зробили 
правильний вибір і обрали на-
ціоналіста Чорновола (хай царс-

твує!), то все, може, було б геть 
інакше. Але хіба ми зараз думає-
мо, обираючи президента? Наш 
народ, на жаль, піддався оцій 
дуже хитрій і талановитій на-
живці, яку принесли нам чужа-
ки. «Квартал», кіно з Голобородь-
ком... І оце наївне дитя — «маль-
чік Мотл» (герой оповідання Шо-
лом-Алейхема. — Авт.), тобто 
наш народ, клюнув! Ця рабська 
вдача знову зіграла з українцями 
злий жарт: хотіли кращого жит-
тя, а отримали урок. Бо, розбу-
довуючи країну, в першу чергу 
побудуй Україну в собі. Вивчи її 
мову, історію, передай це своїм ді-
тям, і ти вже зробиш для України 
велику справу. Хочеш нормально 
жити — побудуй у собі українця. 
Якби ми всі були монолітною на-
цією, чи пішов би Путін на нас? А 
так він знайшов кого захищати 
— російськомовних, бо для нього 
Росія там, де є російська мова. 
 А наш нинішній президент... 
Розуміти Україну він не може. 
Йому це природою не дано! Він 
Україні дуже далекий і чужий. 
 ■ Але в Зеленського ще є кіль-
ка років, аби схаменутися і ви-
правитися... 
 — Мені так бачиться, що він 
свою каденцію не добуде. Так чо-
гось здається. Вже народ починає 
зріти, вже набирається оця вул-
канічна сила протистояння... 
 Але якщо подивитися з іншо-
го боку... Ми звикли орієнтува-
тися на хороші приклади і порів-
нюємо свою ситуацію з країнами 
Балтії. Україна, Грузія, а тепер 
ще й Молдова принаймні розвер-
нулися в бік Європи і пов’язують 
своє майбутнє з нею. Водночас 
у багатьох інших республіках 

лише вивіски змінили, а суть за-
лишилася та сама. Ми принай-
мні право вибирати президента 
собі вибороли. Хай обирати пра-
вильно нам ще треба вчитися, але 
ж маємо вже шостого. А в деяких 
інших республіках Союзу мали 
двох-трьох, а то й й узагалі одно-
го, як у Білорусі. 

«Ми не Білорусь, бо все-таки 
козацького роду»
 ■ Навіть лячно уявити, що 
ми могли б жити, як Білорусь чи 
Росія. 
 — Ми відрізняємось, ми зов-
сім інші. Бо, як би там не було, 

ми таки козацького роду. І пока-
зали це нашими майданами всь-
ому світу. І десь у генах сидить у 
нас ота волелюбність і прагнен-
ня до свободи. Навіть у найпо-
хмуріші радянські часи знахо-
дилися сміливці, які не корили-
ся системі. Козацтво — то було 
унікальне явище в середньовіч-
ній Європі. Так, козаками були 
не всі, це було ядро найсміливі-
ших, найволелюбніших. Так і за-
раз ми маємо ядро тих, хто не дає 
приспати Україну. 
 ■ І достойних президентів, які 
запам’яталися не золотими бато-
нами, а справами на благо Украї-
ни, ми приводили до влади саме з 
майданів...
 — Віктор Андрійович для 
мене свята людина. Він вели-
кий інтелігент і до нього треба 
було дотягнутися, дорости, а ми 
були надто далеко тоді від його 
розуміння України. Це він пер-
шим копнув у глибини нашої са-
моідентичності, дістав з архівів 
нашу минувшину та героїв. І 
показав, які вони насправді, ті 
«браття», і чому маємо ставитися 
до них обережно. Своєю любов’ю 
до України і баченням її розвит-
ку Ющенко став дуже страшним 
для ворогів. Він єдиний, кого 
хотіли знищити фізично. Це він 
започаткував і Томос, і «безвіз», 
і НАТО — готував ґрунт і засівав 
саме він. А продовжив Петро По-
рошенко. 
 Коли Петро Олексійович був 
президентом, я був спокійний за 
Україну. Йому вистачило сна-
ги написати на білбордах давню 
мрію українців «Геть від Моск-
ви!» Мова, віра, армія — він чіт-
ко розумів, на яких трьох китах 

тримається держава. Як оратор 
— він златоуст! З ним ніхто не 
порівняється в цьому мистецтві! 
Зовнішня політика в нього була 
відмінна, він зумів згуртувати 
навколо себе діячів світу. 
 Але ж скільки довкола воро-
гів-воріженьків! Нерозумні люди 
наші, я не називаю їх українця-
ми, а хохлами, піддалися, мов ті 
туземці, на блискучі брязкальця. 
Комусь не подобалося, що він ба-
гатий. То заглянімо в історію. А 
що, Хмельницький був бідний? 
А Мазепа? А інші наші гетьмани 
і полковники? Вони були досить 
заможними людьми, і до цього 
треба звикнути. Якщо накрав-
ся — це інша справа, а якщо лю-
дина збудувала успішний бізнес, 
отже, має здібності й хист. Мазе-
па і Хмельницький будували цер-
кви і школи. І це наша традиція. 
А скільки Порошенко віддав на 
армію? Хтось із багачів його на-
слідує? Щось не бачу! Мало бути 
просто багатим. Треба вміти бути 
багатим. 
 Та, попри все, я вірю в Украї-
ну, вірю в українську молодь, яка 
часто є набагато мудріша і смі-
ливіша за наше покоління, бо рос-
те в зовсім інший час. 
 ■ З нагоди ювілею незалеж-
ності плануються грандіозні 
святкування. Вас до участі в кон-
цертах запрошували?
 — Поки що мовчать, мабуть, і 
не запросять. Я вже до цього звик. 
Але, хвалити Бога, я маю свого 
глядача, маю до кого звернути-
ся словами класиків. Бо ж Пала-
маренко — це не тільки гуморес-
ки. Основа моєї творчості — кла-
сична література. Це Шевченко, 
Гоголь, Нечуй-Левицький, Чин-
гіз Айтматов, Довженко. От учо-
ра (розмова відбулася 18 червня. 
— Авт.) в моєму Макарові вітав 
медиків. Думали, що вийду на 
15 хвилин, але люди із такою на-
солодою слухали, що я простояв 
на сцені понад годину. В мене аж 
сорочка мокра була. От і сьогодні 
на концерті в Будинку офіцерів 
читатиму Довженка... Люди ску-
чили за літературним словом. Та-
кий зараз час, що українці нічо-
го не читають. Раніше в метро 
книжки, газети читали, а зараз 
— усе знай «довбуть» у ті екра-
ни телефонів. І лягають спати з 
ними, і прокидаються... 
 ■ Так сталося, що українська 
Незалежність тісно пов’язана з 
історією нашої газети. «Україна 
молода» лише трішки старша за 
сучасну Україну Незалежну — 
4 липня їй теж виповниться 30 
років. Знаю, що ви давній шану-
вальник нашої газети... 
 — О, так! Здавна передплачую 
«Україну молоду», дуже люблю її 
і шаную! Сам читаю й іншим рад-
жу! Оце якось у Макарові хотів 
купити номер (бо передплата мені 
в Київ приходить) — в один кіоск, 
у другий, на пошту — нема. «Да-
вайте запишемо, будемо просити 
цю газету», — кажуть мені. Та що 
ж це таке? Найкраща газета, і ку-
пити ніде не можна! 
 Щиро вітаю ваш колектив за 
правдиве слово, яке несете в люди 
вже багато років. Що гуртуєте на-
цію, повертаєте її забуту історію. 
Нехай ще не один ювілей буде по-
переду. А якщо будете святкува-
ти — кличте. Приїду в редакцію, 
почитаю вам: і посмієтесь трош-
ки, і поміркуєте над словами на-
ших класиків... ■

АВТОРИТЕТНА ДУМКА

«Буде мова — буде нація, буде нація — буде держава»
Герой України, народний артист Анатолій Паламаренко — про успіхи і прорахунки тридцяти років самостійноcті 
Української Держави

■

Анатолій Паламаренко.
Фото автора.

❙
❙

«Розбудовуючи країну, в першу чергу побудуй Україну 
в собі. Вивчи її мову, історію, передай це своїм дітям, 
і ти вже зробиш для України велику справу».
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 Газеті, яка стільки 
часу була моїм інфор-
маційним супутником у 
житті, виповнюється аж 
30 років. Перед очима 
пропливають її перші ви-
пуски, за якими тоді по-
лювали в кіосках, і пев-
на розгубленість — яку 
нішу на газетному рин-
ку займе видання, що 
з’явилося незадовго до 
сумнозвісного ГКЧП.
 Час від часу я гортаю 
свої архівні папки, де 
зберігається чимало пуб-
лікацій з «України мо-
лодої». Спадає на думку 
цикл резонансних статей 
«Птахи гнізда Дніпро-
петрова», де йшлося про 
розкриття справи Пав-

ла Лазаренка. Згадують-
ся й численні пізнаваль-
ні статті про знакові віхи 
нашої минувшини, наро-
дознавство, освіту. 
 Незмінний інтерес 
викликало й висвітлен-
ня Всеукраїнського рей-
тингу «Книжка року» в 
різних номінаціях. Стат-
ті про міжнародні події 
завж ди були оператив-
ними й містили цікаві 
факти. Через усе це на 
«Кросворд від Ярка Бан-
тини» часу вже не зали-
шалося.
 Не раз доводилося 
чути ремствування, що 
«Україна молода» — 
попри свою назву — се-
ред молодого покоління 

не надто в пошані. Та їй 
вдалося вистояти в не-
прості періоди нашого 
життя, гуртувати довко-
ла себе широке коло од-
нодумців. 
 Газета вже не вихо-
дить так часто, як спо-
чатку, скромнішим 
став і колись розкішний 
п’ятничний номер. Та 
душею вона, як і ми, мо-
лода!

Сергій ТОМІЛЕНКО, 
голова Національної спілки 
журналістів України

 Шановні колеги!
 Від імені Національної 
спілки журналістів Украї-
ни вітаю вас із визначною 
датою — 30-річчям газети!
 Із перших випусків 
ваше видання вирізняєть-
ся пильним поглядом на 
події, гострою реакцією на 
несправедливість та силь-
ним журналістським ко-
лективом. Для вас немає 
заборонених тем, закритих 
дверей чи територій. За ці 
роки газета завоювала при-

хильність сотень тисяч чи-
тачів завдяки незалежній, 
сміливій громадянській 
позиції.
 «Україна молода» — 
це більше, ніж окрема ук-
раїнська газета. Це видан-
ня, яке по-справжньому 
сприяло становленню та 
розвитку незалежної Ук-
раїни. Фахово і наполег-
ливо ви висвітлювали і 
продовжуєте висвітлюва-
ти всі актуальні питання, 
які хвилюють суспільс-
тво. Своїми публікаціями 
ви даєте можливість чита-
чу зробити усвідомлений 
вибір: і у вирішальні для 
держави моменти, і в пов-
сякденному житті.
 Особливої ваги ук-
раїнське друковане слово 
набуло з початком зброй-
ної агресії Російської Фе-
дерації в Україні. Газета 
— це не лише інформація, 
а й боротьба за мізки, за 
суспільні настрої і за краї-

ну в цілому. Надзвичайно 
важливо, що всі ці роки га-
зета «Україна молода» під-
тримує наших захисників 
і об’єднує всіх українців, 
бореться з деструктивною 
пропагандою та створює 
зразки якісної журналіс-
тики.
 Дякую всьому колек-
тиву за вагомий внесок до 
спільної справи з розвитку 
українського інформацій-
ного простору. Щиро зичу 
вам, колеги, сил і нахтнен-
ня для творчості, нових тем 
та ідей, відданих читачів і 
надійних партнерів.

ВІТАННЯ■

Солідний ювілей 
молодої газети

Символ Незалежності 
України

Разом — 
переможемо!

 Від щирого серця ві-
таю колектив газети «Ук-
раїна молода» з 30-річ-
чям із дня  виходу пер-
шого номера!
 Незважаючи на солід-
ний ювілей, газета «Ук-
раїна молода» зали-
шається молодою, на-
пористою, завзятою, рі-
шучою, енергійною та 
з чудовою командою, 
здатною долати всі труд-
нощі. Тож можна з пев-
ністю стверджувати, що 
нині «Україна молода» 
— це не лише засіб  ін-
формування українців 
про перебіг життя краї-
ни, а й справжній лі-
тописець історії. Неба-
гато є нині видань, які 
змогли утримати читача 
впродовж багатьох деся-
тиліть і залишитися ці-

кавими й об’єктивними. 
Газеті «Україна Молода» 
це вдалося. 
 За цей період — влас-
не, цілу епоху — видання 
пройшло великий і тер-
нистий шлях, із номера в 
номер карбуючи літопис 
становлення й розвитку 
України. Газета є ціка-
вим і чесним співрозмов-
ником, мудрим порадни-
ком, осередком, у якому 
б’ється бурхливий пульс 
українського та міжна-
родного життя.
 Щиро бажаю Вам і 
надалі такого ж перекон-
ливого слова, читацько-
го визнання, натхнення 
й невпинного руху впе-
ред, а також і надалі за-
лишатися на передньому 
краї нашого життя. А ще 
зичу кожному з Вас міц-

ного здоров’я, творчої на-
снаги й нових звершень 
у Вашій відповідальній і 
почесній праці.
 Легкого Вам пера, 
невтомного журналіст-
ського натхнення!

 Шановний Михайле 
Івановичу! Шановні пра-
цівники редакції!
 Щиро вітаю Вашу 
дружню професійну ро-
дину з 30-річчям із дня за-
снування газети «Україна 
молода»!
 Створена у липні 1991 

року, газета стала провіс-
ницею Незалежності Ук-
раїни, її символом і вираз-
ником думок вільних гро-
мадян.
 Зібравши кращих жур-
налістів під гаслом свобо-
ди слова, професійної гід-
ності та беззастережної 
відданості інтересам мо-
лодої Української держа-
ви, газета всі роки тримає 
планку патріотичного, ви-
сокопрофесійного видан-
ня.
 За Вашого очільниц-
тва, Михайле Івановичу, 
колектив редакції не прос-
то йде в ногу з часом: його 
серце — щире серце мо-
лодої України — б’ється 
в унісон з кращими її до-
сягненнями, завмирає 
від болю за співвітчизни-
ків, галопує від неправди 
і з шаленим натиском бо-
реться за справедливість.

 Широта висвітлюваної 
тематики, глибина зану-
рення у проблеми та безкі-
нечна відданість ідеї побу-
дови сильної сучасної де-
ржави вирізняє матеріали 
Вашого видання, а тому 
привертає увагу все біль-
шої кількості читачів.
 Шановний Михайле 
Івановичу! Шановні доб-
родії! Нехай і надалі три-
ває плідна журналістська 
співпраця Вашої коман-
ди, не вгасає вогонь жит-
тєтворення й повниться 
скарбниця Ваших досяг-
нень!
 З роси і з води Вам!

Колектив газети захисту 
селян України «Сільські 
вісті»

 Шановні колеги!
 Прийміть наші поздо-
ровлення з першим пов-
нозерним 30-літтям!
 Народжена в буремні 
роки, перевесниця нашої 
незалежності від «тюр-
ми народів», «Україна 
молода» з першого ж но-
мера заявила про свою 
проукраїнську позицію, 
ставши на захист моло-

дої української свободи і 
демократії.
 Ви ось уже три деся-
тиліття сумлінно орете і 
боронуєте, добірним на-
сінням засіваєте нашу 
рідну багатостраждаль-
ну ниву, збираючи щед-
рі урожаї, оберігаючи її 
від посткомуністичних 
епідемій, ідеологічних 
бур’янів, антинародних 
шкідників.
 Ви показуєте при-
клад, як слід будувати 
державу, оберігаючи її 

державотворчі і духовні 
скарби, стократ цінніші 
навіть за золото гетьмана 
Полуботка!
 Хай же щедро коло-
ситься Ваша і наша нива 
за будь-якої погоди в Ук-
раїні і світі. 
 Разом — переможе-
мо!

Немає заборонених 
тем

Душею, як і ми, молода!

Віктор ЮЩЕНКО, президент України 2005—2010 років Василь КРЕМЕНЬ, президент Національної академії 
педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» 
України, академік НАН України

Роман ЗІНЬ, 
філолог-германіст, читач і симпатик «УМ» від перших 
номерів
Тернопіль

Народна артистка України, «леді Опера» Ольга Чубарєва 
давно дружить з «Україною молодою».

❙
❙

Іван ЛЕНЬО,
вокаліст гурту Kozak System

 Я людина сучасних електрон-
них технологій, тож мені важко су-
дити, наскільки комфортно почу-
вається друкована преса. Вона, за 
законами маркетингу, може вижити 
завдяки якщо не фейковим, то дуже 
резонансним публікаціям, які при-
тягують читача через «жовтизну». 
Утім це не про унікальну газету «Ук-
раїна молода», яка якимось дивом 
зберігає можливість друкувати на-
віть просвітницькі матеріали. Пора-
ди давати я не можу, але захоплю-
юся тим, що ви ще живі й продов-
жуєте бути актуальними для чита-

чів! Я би хотів, щоб у вас з’являлися 
спонсори, заможні прихильники, які 
б допомагали утримувати тиражі.
 У людей мого кола є декіль-
ка авторів, блогерів, інтернет-дже-
рел, з яких ми беремо інформацію. 
Зрозуміло, що мої друзі телевізор 
не дивляться, не читають непере-
вірені інтернет-ресурси. Лідерів 
суспільної думки не так багато: Ай-
дер Муждабаєв, Яніна Соколова, 
Аркадій Бабченко, Сергій Жадан... 
Думаю, не образяться на мене ті, 
кого відразу не згадав.
 Я дійсно щиро не розумію, як 
нині може триматися друкована га-
зета на плаву, якщо в інтернеті є 
все. У телефоні — коли б ти не мав 

паузу — є можливість отримувати 
всю інформацію щодо всіх новин у 
світі. 
 Щиро бажаю «Україні мо-
лодій» процвітання, довголіття, ве-
ликих накладів і того, щоб про газе-
ту знали у кожному куточку Украї-
ни!

Якимось дивом зберігаєте можливість друкувати 
просвітницькі матеріали



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, 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»

22.50, 2.45 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»
00.30 Х/ф «Персі Джексон і 

викрадач блискавок»

ІНТЕР

03.20 Х/ф «Без сина не 
приходь!»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 23.05 «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, 18.00, 19.00, 3.10 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Граф Монте-
Крісто»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Любов і голуби»
00.50 Х/ф «Собаче серце»

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, 4.40 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.00, 23.10 Т/с «Можеш мені 

вірити»

00.10 Велика деолігархізація

01.30 Телемагазин

02.00 Реальна містика

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 13.15 Х/ф «Аполлон 13»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «Зомбіленд: 

подвійний постріл»
16.20 Х/ф «Блейд-3: трійця»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 

спецназ міста янголів»
23.00 Х/ф «С.В.О.Т.: 

перехресний вогонь»
00.50 Х/ф «Ласкаво просимо 

у Зомбіленд»

02.25 Секретний фронт

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 М/ф «Смурфики: 

загублене містечко»

11.10 Х/ф «Кров за кров»
13.30 Х/ф «22 милі»

15.15 Т/с «Надприродне»

16.50 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.00 Х/ф «З мене досить»
23.30 Х/ф «Клітка»

01.40 «Improv Live Show»

02.25 «Служба розшуку дітей»

02.30 «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 Д/с «Повітряні воїни»

08.00, 12.00 Час за Гринвічем

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.30 Таємниці війни

17.10, 2.15 Д/с «Загадки 

нацистських злочинів»

18.10, 1.15 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

19.30, 23.10 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 «Кондратюк у понеділок»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 14.55, 17.00, 2.35 

«Випадковий свідок»

06.35 Х/ф «Сержант міліції»

10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 2.05 «Свідок»

13.00 Х/ф «Поза підозрою»

17.50 «Таємниці світу»

18.30 «Свідок. Агенти»

23.20 Х/ф «Ніндзя»

01.05 «Легенди бандитського 

Києва»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 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

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

05.00 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.35 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Тінь кохання»

01.05 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Т/с «Опер за викликом-3»

10.35 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець на 

вампірів»

12.35 Х/ф «Ромео+Джульєта»

14.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2021»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.35, 0.40 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.10 «Дубинізми»

02.30 Х/ф «Рейд у пустелю»

03.45 «Гроші-2020»

04.45 «Помста природи»

05.05 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.50 Yellow

06.10 Туреччина — Італія. УЄФА 

Євро-2020

08.00 Топ-матч

08.10 Вельс — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10, 22.15, 1.00 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

11.40 Бельгія — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Англія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2020

17.05 Чехія — Данія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

19.00 Австрія — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

22.45 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

00.35 Д/с «Класика Євро» 

01.30 Профілактика

05.00 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

ФУТБОЛ-2

06.00, 5.30 Топ-матч

06.10 Іспанія — Польща. УЄФА 

Євро-2020

08.00, 17.05 Yellow

08.10 Португалія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Швейцарія — Іспанія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

13.30, 5.00 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Угорщина — Франція. 

УЄФА Євро-2020

17.15 Бельгія — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

19.10 Англія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

22.15 Д/с «Класика Євро» 

22.45 Хорватія — Чехія. УЄФА 

Євро-2020

00.35 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

01.30 Профілактика

МЕГА

06.00 Бізнес на залякуванні

07.00 Містична Україна

07.50 Бандитська Одеса

08.45 Правда життя

09.45, 1.40 Речовий доказ

10.55, 3.35 Україна: забута історія

11.55 Підроблена історія

12.55, 18.50, 5.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

13.55 Стежина війни

14.55, 19.50 Секретні території

15.55, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

16.50, 21.50 НАСА: нез’ясоване

17.50 Дикі тварини

22.40 Дике виживання

23.40 Крила війни

00.40 Таємниці людського мозку

02.50 Страх у твоєму домі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.25 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.10 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

13.00 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Сомнія»

01.45 Т/с «Три сестри»

03.25 «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, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

14.30 Правила життя

15.30 Правила виживання

16.30 Дачна відповідь

21.40 Ідеї ремонту

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 «Дівчинка з 

сірниками»

10.15, 13.15, 16.15 Панянка-

селянка

11.15, 18.15 4 весілля

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.15, 20.15, 21.45 Одного разу 

під Полтавою

19.45, 21.15 Танька і Володька

22.15 Т/с «Кухня»

23.15 Т/с «Євродиректор»

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, 8.05 Край пригод

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

3.40, 5.25 Новини

07.05, 0.15 Т/с «Доктор Блейк»

08.25 ЗаАрхівоване

08.30 Я вдома

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50 Еко-люди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.25 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

17.30, 22.00 «Світ дикої 

природи»

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Суперчуття»

21.45 Пишемо історію. Павло 

Чубинський

23.00 Перша шпальта

01.15, 2.35 Суспільна студія. 

Головне

04.20 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 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, 21.45 Комедія «Свати»

22.50, 2.45 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

00.30 Бойовик «Три ікси»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Три мушкетери. 
Підвіски королеви»

14.35, 15.30 «Речдок»

16.25 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Неймовірні 
пригоди італійців у 
Росії»

00.50 Х/ф «Маленька Віра»

04.55 «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 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 

1/2 фіналу

00.00 Гучна справа

01.00, 2.00 Х/ф «Лікар щастя»

01.30 Телемагазин

03.25 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40 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»

11.10, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.10 Х/ф «С.В.О.Т.: 
спецназ міста янголів»

16.55 Х/ф «С.В.О.Т.: 
перехресний вогонь»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

00.00 Т/с «Фантом»

02.55 Громадянська оборона

03.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 8.00 «Kids time»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

08.05 «Орел і решка»

10.05 Т/с «Грімм»

11.00 Х/ф «З мене досить»

13.15 «Від пацанки до панянки»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.05 Х/ф «Фатальна 

пристрасть»

23.00 Х/ф «Тріска»

01.05 «Improv Live Show»

02.05 «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, 13.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

17.10, 2.15 Д/с «Загадки 

нацистських злочинів»

18.10, 22.00, 1.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Таємниці світу»

06.55 «Свідок. Агенти»

07.50, 15.10, 17.00, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Алмази для 
Марії»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Будьте здоровi»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «У старих ритмах»
01.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 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 Т/с «Коли ми вдома»

06.35 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Кохання. 

Побічний ефект»

01.05 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Т/с «Бібліотекарі-4»

08.05 Х/ф «Божевільний світ»
09.55 Х/ф «Поліцейські»
11.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2021»

20.35 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.50, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.15 Т/с «Рекс»

03.05 «Гроші-2020»

04.05 «Помста природи»

05.05 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.15, 5.20 Топ-матч

06.10 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Польща — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.15 Yellow

15.25 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

15.55 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

17.40 Чехія — Німеччина (1996 р.)

18.10 Швейцарія — Іспанія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

00.55 Д/с «Класика Євро» 

01.25 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

03.30 Іспанія — Швеція. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 15.15, 3.15, 5.20 

Топ-матч

06.10 Швеція — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Чехія — Данія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

13.30, 0.55 Огляд ігрового дня. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.25 Данія — Бельгія. УЄФА 

Євро-2020

17.15 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.10 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

01.25 Україна — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

03.30 Італія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитський Київ

08.45 Правда життя

10.10, 1.45 Речовий доказ

11.20 Брама часу

12.15 Підроблена історія

13.15, 19.00, 5.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.15 Стежина війни

15.10, 20.00 Секретні території

16.05 Шукачі неприємностей

17.00, 21.50 НАСА: нез’ясоване

18.00 Дикі тварини

20.50 Таємні космічні 

катастрофи

22.40 Дике виживання

23.40 Крила війни

00.40 Таємниці людського мозку

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»

10.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 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

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

16.30 Дачна відповідь

21.40 Ідеї ремонту

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 «Хоробрий 
кравчик»

10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор»

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, 8.05 Край пригод

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Найменший»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

3.40, 5.25 Новини

07.05, 0.15 Т/с «Доктор Блейк»

08.25 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50, 5.15 Еко-люди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.25 Концерт «Кобза»

17.20 Роздивись

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Суперчуття»

21.45 Пишемо історію. 

Карпатська Україна

22.00 «Світ дикої природи»

23.00 Наші гроші

01.15 Суспільна студія. Головне

00.35 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

04.20 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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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, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 5.25 «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, 2.30 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

00.35 Бойовик «Три ікси-2: 

новий рівень»

ІНТЕР

05.25, 22.45 «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 «Три мушкетери. 

Помста міледі»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
00.35 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців у 
Росії»

02.20 Х/ф «Випадковий 
запис»

05.00 «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 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Європейський дайджест

21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 

1/2 фіналу

00.00 Гучна справа

01.00, 2.00 Х/ф «Востаннє 

прощаюсь»

01.30 Телемагазин

03.20 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.45 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, 13.15, 21.35 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.10 Х/ф «Ти колись 
пробачиш мені?»

16.50 Х/ф «Темна вежа»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20, 3.15 Секретний фронт

00.20 Т/с «Фантом»

04.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.50 «Kids time»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

07.55 «Орел і решка»

09.55 Т/с «Грімм»

10.45 Х/ф «Клітка»

13.00 «Від пацанки до панянки»

15.15 Т/с «Надприродне»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

21.10 Х/ф «І прийшов павук»

23.30 Х/ф «Цілуючи дівчат»

01.50 «Improv Live Show»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «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, 13.10 Д/с «Повітряні воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

17.10, 2.15 Д/с «Загадки 

нацистських злочинів»

18.10, 22.00, 1.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Будьте здоровi»

07.50, 14.50, 17.00, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 

справа...»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Зупинився потяг»

01.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.45 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Провина 

кохання»

01.25 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

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

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-4»

08.20 Х/ф «Сльози сонця»

10.50 Х/ф «Прибулець»

12.45, 19.25 

«Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.00 Т/с «Рекс»

02.50 «Гроші-2020»

03.55 «Помста природи»

05.05 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 Yellow

06.10 Туреччина — Вельс. 

УЄФА Євро-2020

08.00, 3.15, 5.20 Топ-матч

08.10 Італія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020 Прем’єра

11.40 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.15 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

15.45 Україна — Півн. 

Македонія. УЄФА Євро-

2020

17.40 Д/с «Класика Євро» 

18.10 Бельгія — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

21.50 LIVE. Матч 2. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

23.55 «Великий футбол»

00.55 Д/с «Класика Євро» 

01.25 Данія — Бельгія. УЄФА 

Євро-2020

03.30 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 3.15, 5.20 Топ-матч

06.15, 13.30, 0.55 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

07.10, 18.10 Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

09.00, 23.55 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Англія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.15 Yellow

15.25 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

17.15 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

21.50 LIVE. Матч 2. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

01.25 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

03.30 Польща — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.45 Бандитська Одеса

09.15 Правда життя

10.15, 1.40 Речовий доказ

11.25 Брама часу

12.20 Підроблена історія

13.15, 18.55, 5.10 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.15 Стежина війни

15.10, 19.55 Секретні території

16.05, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

17.00, 21.50 НАСА: нез’ясоване

17.55 Дикі тварини

18.25 Сучасні будівлі Лондона

22.40 Дике виживання

23.40 Крила війни

00.40 Таємниці людського мозку

02.45 Страх у твоєму домі

03.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

12.50, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 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

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

16.30 Дачна відповідь

21.40 Ідеї ремонту

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Віслюча шкура»

10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор»

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, 8.05 Край пригод

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Лисичка з 

качалкою»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

3.40, 5.25 Новини

07.05, 0.15 Т/с «Доктор Блейк»

08.20 Відтінки України

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.25 Концерт. Квартет 

«Гетьман»

17.20, 5.05 Роздивись

17.30 Наші гроші

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Суперчуття»

21.45 Пишемо історію. Крути

22.00, 23.00 «Світ дикої 

природи»

01.15, 2.35 Суспільна студія. 

Головне

04.15 Д/ф «Ті, що вірні»
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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, 3.40, 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»

22.50 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

00.30 Х/ф «Вовк з Уолл-

стріт»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Чотири 

мушкетери Шарло»

14.35, 15.30 «Речдок»

16.25 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Діамантова рука»
00.45 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

02.20 Д/п «Замки Закарпаття»

04.35 «Мультфільм»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.20 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.55 Т/с «Якщо ти мене 

пробачиш»

23.10 Європейський дайджест

23.15 Слідами

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40 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, 13.20, 21.30 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.15 Х/ф «Аполлон 13»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

22.55 Т/с «Перевірка на 

міцність»

02.45 Анти-зомбі

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.20 «Kids time»

06.05 М/c «Том і Джеррі»

07.25 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Грімм»

10.15 Х/ф «Вторгнення: битва 
за рай»

12.30 «Від пацанки до панянки»

15.15 Т/с «Надприродне»

16.55 «Хто зверху?»

19.00 «Шахраї в мережах»

20.50 Х/ф «Тривожний 
виклик»

22.45 Х/ф «Пастка»

00.35 «Improv Live Show»

01.30 «Вар’яти»

02.55 «Служба розшуку дітей»

03.00 «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, 13.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо 

нас»

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Бойовий відлік»

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 2.15 Д/с «Загадки 

нацистських злочинів»

18.10, 22.00, 1.15 Д/с 

«Вирішальні битви Другої 

світової війни»

19.30, 23.10 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.50, 14.50, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Небезпечні друзі»

01.20 «Легенди бандитського 

Києва»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 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 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Сніг посеред 

літа»

01.25 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі-4»

07.50 Х/ф «Вища сила»

09.45 Х/ф «Пік Данте»

11.50 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Секретні матеріали» 

(дайджест)

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.00 Т/с «Рекс»

02.50 «Гроші-2020»

03.50 «Помста природи»

05.05 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 0.05 Топ-матч

06.10 Швеція — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

08.00, 20.50 Yellow

08.10 Хорватія — Чехія. 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 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

17.05 Англія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

19.00 Угорщина — Франція. 

УЄФА Євро-2020

22.15 Португалія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

00.15 Іспанія — Польща. УЄФА 

Євро-2020

02.05 Швейцарія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2020

03.55 Італія — Вельс. УЄФА 

Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45 Топ-матч

06.15, 13.30, 22.15 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

07.10, 19.10 Матч 2. 1/2 фіналу. 

УЄФА Євро-2020

09.00 «Великий футбол»

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

17.05 Yellow

17.15 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

22.45 Італія — Австрія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

01.20 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

02.15 Нідерланди — Чехія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

04.05 Бельгія — Португалія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.50 Бандитський Київ

09.15 Правда життя

10.10, 1.45 Речовий доказ

11.20 Брама часу

12.15 Підроблена історія

13.15, 18.55, 5.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.15 Стежина війни

15.10, 19.55 Секретні території

16.05, 20.50 Таємні космічні 

катастрофи

17.00, 21.50 НАСА: нез’ясоване

17.55 Сучасні будівлі Лондона

22.40 Дике виживання

23.40 Крила війни

00.40 Таємниці людського мозку

02.50 Страх у твоєму домі

03.35 Україна: забута історія

04.20 Великі українці

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, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 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

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

16.30 Дачна відповідь

21.40 Ідеї ремонту

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 «Нове вбрання 

короля»

10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор»

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, 8.05 Край пригод

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

3.40, 5.25 Новини

07.05, 0.15 Т/с «Доктор Блейк»

08.25 ЗаАрхівоване

08.30 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.35 Земля, наближена до неба

11.50, 5.15 Еко-люди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.20 Д/ф «Бовсунівські бабусі»

17.30, 22.00 «Світ дикої 

природи»

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Суперчуття»

21.45 Пишемо історію. Августин 

Волошин

22.25 «Боротьба за виживання»

23.00 Схеми. Корупція в деталях

01.15, 2.35 Суспільна студія. 

Головне

04.20 Д/ф «Три Івани»
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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 Комедія «Ніч у музеї»

00.30 Бойовик «Три ікси»

02.50 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

05.15 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.25, 23.30 «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 «Четверо проти 

кардинала»

14.30, 15.25, 1.15 «Речдок»

16.25 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 2.50 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: і цілого світу 

замало»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.40 «Телемагазин»

05.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

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 Т/с «Інша я»

14.40, 15.30 Т/с «Трикутник долі»

15.25, 22.55 Гра #

20.10 «Говорить Україна»

23.00 Перші. Шоу Василя 

Голованова

00.15, 2.00 Т/с «Дитина на 

мільйон»

01.30 Телемагазин

04.20 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.25 Факти

04.45, 1.50 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, 20.10 Дизель-шоу

11.50, 13.20, 0.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Мордекай»
16.20 Х/ф «Вбивство у 

Східному експресі»

18.45 Факти. Вечір

23.05 «На трьох-10». Прем’єра

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.20 «Kids time»

6.05 М/c «Том і Джеррі»

07.25 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Грімм»

10.15 «Шахраї в мережах»

14.20 Х/ф «Місія неможлива: 
нація ізгоїв»

17.05 Х/ф «Війна світів»
19.25 Х/ф «Нерв»
21.20 Х/ф «Смертельний 

лабіринт»
23.20 Х/ф «Параноя»

01.40 «Improv Live Show»

02.25 «Служба розшуку дітей»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Особливий погляд

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10, 0.15 Д/с «Бойові кораблі»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

17.10, 2.15 Д/с «Загадки 

нацистських злочинів»

18.10, 1.15 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 22.00 Лінійка 

документального кіно

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

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 «Одруження 

Бальзамінова»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Секретний 

ешелон»

01.05 «Легенди бандитського 

Києва»

02.50 «Речовий доказ»

03.45 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 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 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Тільки скажи»

09.40 Т/с «Двоє над прірвою»

13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

20.15, 22.50 Т/с «Кольоротерапія 

кохання»

01.30 Х/ф «Нестерпні леді»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі-4»

07.50 Х/ф «І гримнув грім»

09.50 Х/ф «Місія на Марс»

12.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Ділова жінка»

21.50 Х/ф «К-9: собача 

робота»

23.50 Х/ф «Не виходь»

02.00 «Гроші-2020»

02.55 «Помста природи»

04.30 «Реал Бодріт-2»

05.35 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Матч 4. 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 Прем’єра

11.40 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

17.05 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

19.00, 22.15 Yellow

19.10 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

22.25 Швеція — Польща. УЄФА 

Євро-2020

00.15 Шотландія — Чехія. 

УЄФА Євро-2020

02.05 Туреччина — Італія. УЄФА 

Євро-2020

03.55 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45 Топ-матч

06.15, 13.30, 22.15 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

07.00 Франція — Швейцарія. 

1/8 фіналу. УЄФА Євро-

2020

09.50, 20.50 Yellow

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Англія — Німеччина. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Швеція — Україна. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2020

17.05 Швейцарія — Іспанія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

19.00 Бельгія — Італія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

22.45 Чехія — Данія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

00.35 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

02.20 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

04.10 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.55 Бандитська Одеса

09.10 Правда життя

10.05, 1.40, 3.30 Речовий доказ

11.15 Брама часу

12.10 Підроблена історія

13.05, 18.50, 5.10 Сіяя: з нами у 

дику природу

14.05 Стежина війни

15.00, 19.50 Секретні території

15.55 Таємні космічні 

катастрофи

16.50, 21.50 НАСА: нез’ясоване

17.50 Сучасні будівлі Лондона

20.50 Шукачі неприємностей

22.40 Дике виживання

23.40 Крила війни

00.40 Таємниці людського мозку

02.45 Страх у твоєму домі

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 «Орел і решка. Морський 

сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 Х/ф «Агора»

20.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.15 Х/ф «Андроїд»

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

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

14.00 Сам собі кухар

15.30 Правила виживання

16.30 Дачна відповідь

21.40 Ідеї ремонту

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 «Кіт у чоботях»

10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор»

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 М/ф «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

06.15, 11.35 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.50 М/ф «Парасолька і 

автомобіль»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

3.40, 5.25 Новини

07.05, 0.15 Т/с «Доктор Блейк»

08.25 Відтінки України

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.50, 17.25, 5.15 Еко-люди

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10 UA:Фольк

16.20 Концерт. Ніна Матвієнко та 

Дмитро Андрієць

17.30, 4.20 Перша шпальта

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55 «Суперчуття»

20.20 «Дикі тварини»

21.45 Пишемо історію. Роман 

Шухевич

22.00 «Боротьба за виживання»

23.00 #ВУКРАЇНІ

01.15, 2.35 Суспільна студія. 

Головне

04.45 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»

14.05 Комедія «Свати»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 2.20 «Вечірній квартал»

22.10, 3.50 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 Бойовик «Три ікси-2: 

новий рівень»

ІНТЕР

06.50 «Слово предстоятеля»

07.00 Х/ф «Конні та 

компанія»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

12.30, 4.30 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 

пригоди Шурика»

14.10 Х/ф «Діамантова рука»

16.10 Х/ф «Гараж»

18.10, 20.30 Х/ф «Службовий 

роман»

20.00 «Подробиці»

22.00 Х/ф «Екіпаж»

00.50 Х/ф «Любов на 

асфальті»

02.50 Х/ф «Дежа вю»

05.45 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 2.45 Реальна містика

09.40 Т/с «Свій чужий син»

13.30, 15.20 Т/с «Сестра у 

спадок»

17.50, 21.00 Т/с «З почуття 

обов’язку»

20.00 Головна тема

00.10, 2.00 Х/ф «Сусіди за 

розлученням»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Х/ф «Мордекай»

07.20 Х/ф «Вбивство у 

Східному експресі»

09.30, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Саллі»

21.05 Х/ф «Готель Мумбаї: 

протистояння»

23.35 Х/ф «33»

02.00 Т/с «Таємні двері»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 «Вар’яти»

06.30 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 М/ф «Книга життя»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.10 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.10 «Орел і решка»

14.15 М/ф «Лелеки»

16.05 Х/ф «Автомонстри»

18.15 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

20.50 Х/ф «Пророк»

22.45 Х/ф «Менді»

01.05 «Improv Live Show»

02.05 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 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

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

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

23.30 Гончаренко рулить

00.10 Є сенс

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.15 Х/ф «Місто прийняв»

06.40 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

08.05 Х/ф «Акція»

09.50 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»

12.50 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.00 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

21.05 Х/ф «Близнюки»

23.05 Х/ф «Спадщина»

01.00 «Таємниці кримінального 

світу»

02.05, 3.10 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.15 Правда життя. Професійні 

байки»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 0.45 Мама реготала. 

Найкраще

08.30 М/ф «Аладдін»

09.50 М/ф «Чорний плащ»

11.30 Т/с «Друзі»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.40 Т/с «Швидка»

19.20 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

04.50 Т/с «Місто закоханих»

17.00 «Супермама»

21.00 «МастерШеф. 

CELEBRITY»

00.05 «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»

07.30 «Викрадення по-нашому»

09.10 «Загублений світ»

13.10 Х/ф «Час скажених 

псів»

15.00 Х/ф «Викуп»

17.10 Х/ф «Принц»

19.00 Х/ф «Хітмен: агент 47»

20.55 Х/ф «Раптова смерть»

23.05 Х/ф «Нічні яструби»

01.05 Х/ф «Бог війни»

03.20 «Цілком таємно-2017»

04.40 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Англія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2020

08.10, 0.15 Бельгія — Італія. 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 Прем’єра

11.40 Нідерланди — Україна. 

УЄФА Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15, 22.15 Yellow

15.25 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

17.15 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

19.05 Хорватія — Чехія. УЄФА 

Євро-2020

22.25 Італія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2020

02.05 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

03.55 Швейцарія — Іспанія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Італія — Вельс. УЄФА 

Євро-2020

08.10 Швейцарія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 21.00 «EURO NON STOP»

15.15 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

17.05 Yellow

17.15 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

19.10 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

22.15 Д/с «Класика Євро» 

22.45 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

00.35 Швеція — Польща. УЄФА 

Євро-2020

02.20 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

04.10 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00, 9.15, 2.00 Містична Україна

06.50 Випадковий свідок

10.05 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 Історія Китаю очима 

Майкла Вуда

19.00 Дике виживання

01.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.50 Єврорабині

03.40 Професія — альфонс

04.25 Секти. Контроль 

свідомості

05.15 Дракула та інші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Джейн Ейр»

12.20 Х/ф «Агора»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Бабій»

01.45 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

11.15 М/ф «Життя комах»

12.45 М/ф «Братик ведмедик»

14.00 М/ф «Братик ведмедик-2»

15.30 Х/ф «Ранковий підйом»

17.15 Х/ф «Історія вічного 

кохання, або 

Попелюшка»

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

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.50, 5.35 

Новини
07.05 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»
07.10 М/ф «Ходить гарбуз по 

городу»
07.20 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
07.30 М/ф «Як козак щастя 

шукав»
07.40 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»
08.05, 14.35, 3.10 «Дикі Дива. 

Дикі тварини в зоопарку 
Сан-Дієго»

08.30, 2.45, 5.05 «Дикі тварини»
09.05 Телепродаж
09.35 Антропологія
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.35 Х/ф «Свята Сім’я»
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Наталія 

Валевська
16.55 Міста та містечка
17.25 Дикий Мадагаскар
18.30 «Світ дикої природи»
19.40 Х/ф «...Якого любили 

всі»
21.25 Пишемо історію. Павло 

Чубинський
21.55 Пишемо історію. 

Карпатська Україна
22.05 Пишемо історію. Крути
22.20 Пишемо історію. Августин 

Волошин
22.35 Д/ф «Секрети історії. 

Портрети»
01.15 Д/ф «Северин Наливайко»
03.30 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, 2.50 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Ніч у музеї-2»

23.05 Пригоди «Персі Джексон: 

море чудовиськ»

01.10 Трилер «Жах амітівілля»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Конні та компанія-

2: таємниця Ті-Рекс»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 «Речдок. Випереджаючи 

час. Титова»

17.30 Х/ф «007: і цілого світу 

замало»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Службовий 

роман»

01.10 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 5.00 Реальна містика

08.10 Т/с «Маркус»

15.35, 21.00 Т/с «Дім, де серце»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

21.35 Європейський дайджест

21.45 Футбол. Фінал Чемпіонату 

Європи

00.30 Гучна справа

01.30 Телемагазин

02.00 Т/с «Можеш мені вірити»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Не дай себе обдурити

06.40 Анти-зомбі

07.4 Секретний фронт

08.40 Громадянська оборона

09.40 Х/ф «Готель Мумбаї: 
протистояння»

12.00, 13.00 Х/ф «Саллі»

12.45 Факти. День

14.10 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Пункт 
призначення»

21.05 Х/ф «Пункт 
призначення-3»

23.00 Х/ф «Пункт 
призначення-2»

00.50 Т/с «Таємні двері»

02.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 «Таємний агент»

06.20, 8.00 «Kids time»

06.25 М/ф «Том і Джеррі: 

Віллі Вонка і шоколадна 

фабрика»

08.05 М/ф «Лелеки»

10.00 Х/ф «Пастка для 

батьків»

12.40 Х/ф «Автомонстри»

14.45 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

17.05 Х/ф «Пророк»

19.00 Х/ф «Без обличчя»

22.00 Х/ф «Скажена їзда»

00.05 «Improv Live Show»

02.05 «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, 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

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

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

23.00 Суботній політклуб 

В. Портнікова

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.45 Х/ф «Данило — князь 
Галицький»

07.40 «Слово предстоятеля»

07.45 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.30 Т/с «Смерть у раю»

13.40 Х/ф «Близнюки»
15.45 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
17.15 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

19.00 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Лінія»
00.15 Х/ф «Спадщина»
02.10 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 0.45 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.40 М/ф «Чорний плащ»

11.15 Т/с «Друзі»

14.05 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.30 Т/с «Місто закоханих»

12.00 «МастерШеф. 

CELEBRITY»

15.05 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.55 «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»

09.05, 1.20 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Голодний кролик 

атакує»

17.05 Х/ф «Бюро людяності»

19.00 Х/ф «Заручник»

21.10 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»

23.20 Х/ф «Поза законом»

02.25 «Помста природи»

04.35 «Найкраще»

04.40 «Реал Бодріт-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

08.00, 19.50 Yellow

08.10 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10, 15.15, 3.35 Огляд ігрового 

дня. УЄФА Євро-2020

11.40 Чехія — Данія. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2020

13.30 Д/с «Класика Євро» 

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.45 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

17.30, 1.15 Д/с «Класика Євро» 

18.00 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

21.45 LIVE. Матч. Фінал. УЄФА 

Євро-2020

00.15 «Великий футбол»

01.45 Швеція — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

04.05 Угорщина — Португалія. 

УЄФА Євро-2020

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

08.10 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол NEWS

10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»

11.10 Д/с «Класика Євро» 

11.40 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА 

Євро-2020

13.30 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

14.00, 20.00, 21.10 «EURO NON 

STOP»

15.15 Yellow

15.25 Нідерланди — Австрія. 

УЄФА Євро-2020

17.15, 1.15 Д/с «Офіційна історія 

УЄФА Євро»

18.10 Португалія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

21.45 LIVE. Матч. Фінал. УЄФА 

Євро-2020

00.15 «Великий футбол»

02.10 Англія — Хорватія. УЄФА 

Євро-2020

04.00 Франція — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.35, 2.00 Містична Україна

09.25 Правда життя

10.55 Речовий доказ

12.05, 0.00 Секретні території

13.05 Код доступу

15.05 Вирішальні битви Другої 

світової

16.00, 21.00 Історія Китаю очима 

Майкла Вуда

19.00 Дике виживання

01.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.45 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 М/ф «Підводна ера»

12.15 Х/ф «Джейн Ейр»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Андроїд»

01.30 Т/с «Три сестри»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00 Рекордсмени Голлівуду: 

зворотний відлік

19.30 Знаменитості

20.30 Дачна відповідь

01.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Білал»

12.15 Х/ф «Залізний Ганс»

14.00 Х/ф «Історія вічного 

кохання, або 

Попелюшка»

15.30 М/ф «Історія іграшок-3»

17.15 М/ф «Вперед і вгору»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30, 23.00 Країна У-2

23.30 Х/ф «Хапай і тікай»

01.15 Панянка-селянка

03.20 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.10, 

3.35, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.15 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.25 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.15 «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Незвідана Україна.

Сокирянщина

13.55 Незвідана Україна. Клеван

14.10 Незвідана Україна. 

Дніпропетровщина

14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень

16.15 Міста та містечка

16.30, 23.15 «Світ дикої 

природи»

17.00 Проводи збірної України 

на ХХХII літні Олімпійські 

ігри

21.30 Прем’єра. Дорога до Токіо

22.00 Ті, що змінили світ. 

Микола Амосов

22.20 Ті, що змінили світ.

Іван Пулюй

23.00 Пишемо історію. Роман 

Шухевич
00.25 Х/ф «...Якого любили 

всі»
01.40 #ВУКРАЇНІ

02.35 Схеми. Корупція в деталях

03.05 Перша шпальта

04.55 Роздивись
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Завжди 
на першому 
місці 
Україна
Леся ВОРОНИНА,
дитяча письменниця, 
радіоведуча

 Для мене 
«Україна мо-
лода» завж-
ди була особли-
вою, адже ця га-
зета — ровесниця 
Незалежної України. І хай цей об-
раз iз вірша Максима Рильського без-
ліч разів використовували, я зверну-
ся до нього також — у видання завж-
ди було два крила, журналісти «УМ» 
чесно, актуально й професійно писа-
ли про політику і при цьому блиску-
че, з глибинним розумінням усіх про-
цесів, що відбувалися та відбуваються 
в Україні, висвітлюють найпомітніші 
події в житті нашої країни. Ви бере-
те інтерв’ю у знакових особистостей: 
письменників, художників, акторів, 
режисерів, музикантів. Для мене ця 
частина газети завжди була найго-
ловнішою. «Україна молода» тримає 
руку на пульсі, коли йдеться про тала-
новиті книжки, важливі вистави й кі-
нопроєкти.
 За всі ці роки ви зробили надзви-
чайно багато для того, щоб образ Ук-
раїни поставав повноцінним, щоб 
наші громадяни позбувалися набуто-
го стереотипу вічної жертви. Герої га-
зетних публікацій — це харизматичні 
реалізовані люди, які ставили перед 
собою мету і втілювали її в життя.
 Мені пощастило, що в «Україні мо-
лодій» багато років тому, коли я була 
головним редактором дитячого жур-
налу «Соняшник» (теж ровесника Не-
залежності України, але, на жаль, він 
припинив виходити 2007 року), зус-
тріла Валентину Клименко. Це було 
особливе відчуття спорідненості й 
взаєморозуміння у світі, де культур-
ні острівки були поодинокими й са-
мотніми. Коли ти зустрічаєш людей, 
котрі люблять те, що любиш ти, — це 
додавало натхнення. 
 В «Україні молодій» завжди на 
першому місці було слово «Україна». 
Я дуже вдячна газеті й особливо двом 
чудовим журналісткам, двом Вален-
тинам (тепер блок культури курирує 
Валентина Самченко), за їхню постій-
ну готовність підтримати. Чи то йдеть-
ся про книжки, чи про радіопередачі, 
присвячені культурі, чи про творчість 
Євгена Гуцала, автора «Ментальності 
орди», книжки, яка для багатьох ста-
ла одкровенням і де автор ще 1995 
року передбачив майбутню російсь-
ко-українську війну. Ви чи не єдина 
газета, яка має цю тяглість — послі-
довно працюючи заради того, щоб Ук-
раїна ставала такою, про яку ми мрія-
ли, коли все починалося.
 Тепер є стільки електронних ви-
дань, будь-яку інформацію ми може-
мо знайти в інтернеті, а був час, коли 
«Україна молода» була чи не єдиним 
джерелом, звідки ми могли отримати 
чесну і професійну інформацію. Дуже 
хочу, щоб «Україна молода» жила! 
Дай вам Боже сили, талану і гарних 
вірних друзів! Добре, що в Україні є 
люди, які вміють цінувати і гарне сло-
во, і журналістський талант.
 У частини видань iз довшою іс-
торією часом є відчуття втоми, я би 
сказала «пенсійності». Але це не про 
«Україну молоду». Ви залишаєтеся 
молодими. Невпинного вам лету й чу-
дових авторів та читачів! ■

■

І карикатура зі зловісною датою 
«1937» у дні серпневого путчу
 ■ Пане Максиме, як людина з вели-
чезним читацьким стажем «України 
молодої» — які за всі роки тексти най-
більше запам’яталися і чому?
 — Таких текстів за 30 років було 
багато. І політичних — теж. І не лише 
текстів. Пам’ятаю й карикатуру зі зло-
вісною датою «1937», вміщену саме в 
дні серпневого путчу, коли газеті було 
якихось півтора місяця. Вона стала 
тоді яскравим виявом протесту. Але 
зараз, iз відстані років, пам’ять насам-
перед повертає щось, не позначене пря-
мою політичною злободенністю. Як-
от блискучі есеї Олени Зварич кінця 
дев’яностих — початку «нульових». 
Фантастичні нариси рано померлого, 
на жаль, професора Леоніда Ушкалова 
на теми української літератури. Статті 
Костянтина Родика на книжкові теми 
— на щастя, він досі залишається ак-
тивним автором газети. На цьому ури-
ваюся — повний перелік вийшов би за-
довгим.
 ■ Що на початку 1990-х вирізня-
ло «УМ» від інших видань? Урешті-
решт, на першій сторінці першого но-
мера був портрет Кравчука.
 — Тодішня українська преса була 
безнадійно провінційною і старосвіт-
ською: і «офіціози» «Радянська Украї-
на» з «Правдою України», і новоство-
рений (але поставлений теж в офіційні 
рамки) «Голос України», і комсомоль-
ська «Молодь України». Вирізняла-
ся певним духом свободи й розкутістю 
хіба що «Коза» («Комсомольськое зна-
мя», перейменоване згодом на «Неза-
висимость») — але то була виразно не-
українська газета. 
 Натомість «УМ» народжувалася 
саме як сучасне — і водночас українсь-
ке видання. Були непоодинокі спроби 
створити такі сучасні українські за ду-
хом і україномовні видання і потому. 
Часом вони були й вищі за рівнем на-
повнення від «УМ» — але раніше чи 
пізніше гинули. Натомість «УМ» іс-
нує, попри всі труднощі, і вже за це 
вдячний усім, хто творив і творить цю 
унікальну газету.
 ■ Із читацьких позицій, як знавець 
точних наук, дайте визначення свободі 
слова. Де та межа, яка відрізняє її від 
уседозволеності медіа?
 Боюся давати точні дефініції і вка-
зувати межі — але для мене це, без-
сумнівно, пов’язане не лише з внутріш-
ньою свободою та громадянською від-
повідальністю, а й з інтелігентністю. 
Неінтелігентна стаття чи заява лежать 
для мене поза межами прийнятного.
 ■ Чи багато знаєте інших читачів 
«України молодої»? Чи стають газет-
ні матеріали у колі  вашого спілкуван-

ня темою обговорень? Які саме?
 — На жаль, зараз цих знайомих 
читачів стало менше, але вони є. 
Мені було важливо, що з моєю вели-
кою статтею, присвяченою пробле-
мам університетської науки і надру-
кованою на початку року, відразу ж 
передзвонив солідаризуватися тодіш-
ній ректор, а теперішній голова вче-
ної ради КНУ імені Тараса Шевченка 
Леонід Губерський. Мені було приєм-
но, коли нещодавно президент НАПН 
Василь Кремень дякував мені за стат-
тю, присвячену пам’яті мого батька, 
професора Віталія Стріхи. Я тішив-
ся, коли мою зовсім свіжу статтю про 
концерт пам’яті Максима Рильського, 
де вперше за багато років у Колонній 
залі імені Лисенка звучали його опер-
ні переклади, помітили згадані мною 
молоді співаки.

«Без вашої газети Україна була б 
слабшою інформаційно й біднішою 
інтелектуально»
 ■ Що би ви змінили в нинішній га-
зеті? Яких тем не вистачає?
 — Певні зауваження, звісно, є, але 
свято — не час для критики. Більше 
говорив би про проблеми науки — в 
Україні лишилися ще блискучі вчені 
світового рівня. А ще — бракує мені 
постійних колонок яскравих автори-
тетних інтелектуалів. Але, втім, і з 
такими людьми маємо в Україні про-
блему: блискучі інтелектуали в нас є, 
але для суспільства вони мало впізна-
вані...
 ■ Упродовж останнього десятиріч-
чя помітно зменшилося число паперо-
вих газет — і найперше, бо це помітні 
додаткові витрати, якщо порівнювати 
з інтернет-виданнями. Для вас особис-
то важливо тримати в руках видруку-
вану газету? Чому?
 — Скрізь у світі були побоювання, 
що стрімкий розвиток інтернету «вб’є» 
паперові видання. Але пророцтва про 
швидке відмирання паперової преси 
не справдилися. Для багатьох людей (і 
для мене зокрема) важливо потримати 
в руках саме газету на папері. Звісно, 
вона не може конкурувати з інтерне-
том за швидкістю донесення інформа-
ції. Але саме вона дозволяє глибше ос-
мислити події, а заодно звернути ува-
гу на щось важливе для тебе особисто, 
що загубилося в інтернетній стрічці 
новин. 
 Колись я був уважним читачем 
«Дзеркала тижня», коли газета вихо-
дила на папері (аналітиці та есеїстиці 
беззастережно віддаю перевагу друко-
ваній), але на однойменний сайт уже 
майже не заходжу. А «УМ» читаю і пе-
редплачую вже 30 років — і читатиму, 
поки існуватиме ця паперова газета.

 ■ У Чернігівській області є вчи-
телька поважного віку Олександра Ва-
силівна Данилевська, про яку писала 
«Україна молода», яка передплачує 
собі газету і збирає всі номери, щоб пе-
редати в бібліотеку. На ваш погляд, чи 
мали би проукраїнські україномовні 
видання потрапляти в ті ж бібліотеки 
за гроші платників податків? Чи якщо 
не хвалять владу, то й ніяких префе-
ренцій з держбюджету чи місцевих?
 — Звісно, в нормальній державі 
публічні бібліотеки мусили б перед-
плачувати весь перелік авторитетних 
україномовних загальнонаціональних 
видань рівня «УМ». Але реалії такі, що 
це станеться точно вже не за цього пре-
зидента і його команди.
 ■ На вашу думку, чи завжди газета 
має подавати стосовно всього два пог-
ляди?
 — Якщо йдеться, скажімо, про 
складне й неоднозначне наукове пи-
тання, щодо якого точаться дискусії, 
то дві точки зору дуже бажані. Але 
коли ми говоримо про війну на сході 
— знущанням над здоровим глуздом 
і пам’яттю полеглих було б наводити 
«альтернативну» точку зору російсь-
ких бандидів та їхніх місцевих попліч-
ників. Коли говоримо про проблеми іс-
торичної пам’яті — недоречно давати 
висловлюватися відвертим зрадникам, 
які ненавидять усе українське. 
 Часом мене буквально доводить до 
сказу «політкоректність» окремих на-
ших журналістів, які в умовах жорс-
токої і цинічної розв’язаної проти нас 
війни закликають уникати «мови не-
нависті». «УМ» це, на щастя, не сто-
сується.
 ■ Ми своїм читачам зокрема й усім 
українцям загалом бажаємо жити в 
заможній Незалежній державі, без 
горя і війни, яку вже восьмий рік веде 
проти України Путін, озброюючи те-
рористів й окупувавши Крим і части-
ну Донбасу. Які побажання журналіс-
там у переддень дати 30-річчя з дня 
виходу першого номера «УМ» 4 лип-
ня 1991-го?
 — Триматися далі! Ви потрібні Ук-
раїні, без вашої газети вона була б слаб-
шою інформаційно й біднішою інте-
лектуально. ■  

Максим Стріха.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Науковець Максим Стріха: 
Пророцтва про швидке 
відмирання паперової 
преси не справдилися
Читач «України молодої» з 30-літнім стажем згадує найкращі публікації 
і розповідає, що його доводить до сказу в журналістській роботі

■

Валентина САМЧЕНКО

Навіть аж несподівано дізнатися, що Максим Стріха — доктор фізико-математич-
них наук, професор, перший віце-президент АН вищої школи України, президент 
Асоціації українських письменників, двічі ексзаступник міністра освіти і науки читає 
«Україну молоду» з перших днів виходу газети у світ 4 липня 1991 року. Тож ми 
не оминули можливості поспілкуватися з відданим прихильником нашого видання, 
який періодично надає для друку високопрофесійні тексти.



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛИПНЯ 2021 СВІТ

Ігор ВІТОВИЧ

Організація Об’єднаних Націй 
підготувала експертну доповідь 
про ситуацію в Центрально-Аф-
риканський Республіці, частину 
матеріалів якої вже потрапили 
в західні ЗМІ, зокрема в «Нью-
Йорк Таймс». У документі йдеть-
ся, що в ЦАР діють сотні інозем-
них «інструкторів». А переважну 
більшість таких «фахівців» ста-
новлять вихідці з Росії. За на-
веденими в доповіді даними, 
з кінця 2020 року в Республіці 
діяло від 800 до 2100 іноземних 
інструкторів з Росії, Сирії, Лівії та 
інших країн.
Автори доповіді стверджують, 
що ці особи безпосередньо бра-
ли участь у військових діях, а не 
просто тренували солдатів. Також 
їх звинувачують у порушеннях 
міжнародного гуманітарного пра-
ва, які полягають у «надмірному 
використанні сили, не вибірко-
вих вбивствах, захопленні шкіл 
і грабежах у великому розмірі, в 
тому числі майна міжнародних 
гуманітарних організацій», наго-
лошується в документі.
Основною джерельною базою, 
на якiй будуються висновки до-
повіді, були розповіді очевидців. 
У звіті при цьому наведено сло-
ва російських представників, які 
спростовують звинувачення на 
адресу російських інструкторів. 
Зокрема, постійний представник 
Росії при ООН Василь Небензя 
назвав звинувачення в доповіді 
організації бездоказовими.

Росіяни і «криваві алмази»
 У грудні минулого року 
міністерство закордонних 
справ Росії заявило, що Мос-
ква направила додатково 300 
інструкторів для навчання вій-
ськових національної армії аф-
риканської держави на прохан-
ня місцевої влади для допомоги 
у відбитті натиску незаконних 
збройних формувань. Усього 
в ЦАР у даний час працюють 
більше 500 російських інструк-
торів і радників. У МЗС РФ не-
одноразово наголошували, що 
російські інструктори пере-
бувають у Центрально-Афри-
канській Республіці на закон-
них підставах і продовжують 
навчати військовослужбовців 
нацармії цієї країни. Свідчен-
ня окремих провідних світових 
видань стосовно ролі російсь-
ких «інструкторів» у ЦАР ціл-
ком протилежні. 15 червня аме-
риканська телекомпанія Сі-Ен-
Ен та незалежна слідча група 
The Sentry отримали конфіден-
ційні документи, що підтвер-

джують звинувачення проти 
російських найманців. Росій-
ські найманці беруть участь у 
тортурах і вбивствах цивільно-
го населення в ЦАР, повідомляє 
сайт американського Сі-Ен-Ен у 
звіті «Наших дітей вбили».
 Напад на мечеть у місті Бам-
барі, коли 15 лютого розпочав-
ся обстріл, є одним із десят-
ків інцидентів, розслідуваних 
CNN та незалежною слідчою 
групою The Sentry, які демонс-
трують широкий спектр пору-
шень прав людини російськи-
ми найманцями у ЦАР. Росія-
ни, яких підтримував щонай-
менше один бойовий вертоліт, 
напали на цей район, полюючи 
на повстанців, відомих як «Се-
лека». Однак, на думку багать-
ох свідків, вони відкрили во-
гонь по мирних жителях, бага-
то з яких переховувались у ме-
четі Аль-Таква. Американське 
телебачення та The Sentry пого-
ворили зі свідками подій у Бам-
барі. За словами деяких з них, 
кілька цивільних осіб були хо-
лоднокровно розстріляні, коли 
росіяни та місцеві війська нака-
зали людям покинути мечеть. 
 Перед посольством Росії в 
Парижі 12 червня пройшла ак-

ція протесту проти безчинств 
російських найманців з гру-
пи Вагнера в ЦАР. У заяві ор-
ганізаторів акції сказано, що 
вони виступають проти росій-
ського втручання у внутрішньо-
п олітичні справи ЦАР, а також 
засуджують кампанію дезін-
формації й очорнення деякими 
світовими ЗМІ ситуації в Цент-
рально-Африканській Респуб-
ліці.
 Раніше, 31 березня, експер-
ти ООН звинуватили найманців 
iз Росії, відомих як «ПВК Ваг-
нера», в серйозних порушеннях 
прав людини в Центрально-Аф-
риканській Республіці. У доку-
менті йдеться про позасудові 
страти, арешти, тортури під час 
допитів, а також насильницьке 
переміщення цивільного насе-
лення. «Неприпустимо, що ці 
порушення, мабуть, не розслі-
дуються і ніхто не несе за них 
відповідальність», — йдеться 
в заяві Робочої групи ООН з пи-
тання про використання най-
манців у ЦАР.
 У звіті згадується «ПВК 
Вагнера», охоронна фірма 
Sewa Security Services, яка вва-
жається однiєю з вагнерівських 
філій, а також гірничодобувна 

компанія Lobaye Invest SARLU 
(«Лобай інвест»). Обидві ком-
панії були створені в 2017 році, 
а в 2018-му, як писав The Bell, 
компанія Lobaye Invest, яку 
пов’язують iз петербурзьким 
бізнесменом Євгеном Пригожи-
ним, отримала від Центрально-
Африканскої влади дві ліцен-
зії на розвідку і розробку родо-
вищ золота, алмазів та «інших 
корисних копалин, які тільки 
знайде» на території площею 4 
тисячі квадратних кілометрів.
 У грудні 2019 року після 
публікації інформації, про те 
що «Лобай Інвест» веде розроб-
ку алмазів у зонах, підконт-
рольних повстанцям (тобто в 
порушення заборони Кімбер-
лійського процесу проти «кри-
вавих алмазів») МЗС РФ опуб-
лікував коментар, повідомив-
ши, що видобувна діяльність 
компанії ведеться «відповідно 
до законодавства ЦАР і правил 
Кімберлійського процесу» ви-
нятково на території, підконт-
рольній уряду ЦАР.

В атмосфері терору 
 На початку травня RFI 
(Міжнародне французьке радіо) 
опублікувало власне розслі-

дування. У ньому журналісти 
опри люднили конфіденційні 
документи і свідоцтва жертв, 
які звинувачують співробітни-
ків приватних російських вій-
ськових компаній у причет-
ності до позасудових страт, аре-
штів, тортур, грабунків і зґвал-
тувань. Посольство РФ у Бангі 
звинуватило радіостанцію в по-
ширенні фейків.
 Франція особливо актив-
но виступає проти посилення 
російського впливу в ЦАР (Рес-
публіка до 1960 року була ко-
лонією Франції. — Ред.). Пре-
зидент Емманюель Макрон за-
являв, що президент Централь-
но-Африканської Республіки 
Фостен-Арканжи Туадера є «за-
ручником групи Вагнера», яка 
«захоплює (золотоносні) шах-
ти і разом iз ними — політичну 
систему» країни, граючи на ан-
тифранцузьких настроях.
 У країні, де доступ до право-
суддя ускладнений, багато хто 
побоюється, що порушення прав 
людини, в яких винні росіяни, 
залишаться безкарними. В ході 
розслідування RFI кілька разів 
зв’язувалася з джерелами, які 
стверджували, що розглядали 
можливість подачі скарги, але 
потім передумали. Бо просто бо-
яться. «Це атмосфера терору, — 
розповіло журналістам джере-
ло. — Багато хто зв’язується з 
нами, щоб розповісти, що відбу-
вається, але відмовляється по-
давати скаргу. Надходили пові-
домлення про смертельні загро-
зи для тих небагатьох, хто ри-
зикнув це зробити».
 Тим часом за лаштунками 
розгорається полеміка про по-
зицію миротворчого контин-
генту ООН у ЦАР (МІНУСКА), 
який ніяк не реагує ні на при-
сутність іноземних найманців 
у країні, ні на задокументовані 
факти грубих порушень прав 
людини.
 Сполучені Штати, основ-
ний фінансовий спонсор миро-
творчих місій ООН, наприкін-
ці вересня наклали санкції на 
пов’язані з Євгеном Пригожи-
ним компанії, які розробля-
ють родовища в ЦАР. Як за-
значили в Мінфіні США, ком-
панія «М-Фінанс» (зареєст-
рована в Санкт-Петербурзі) і 
«Лобай Інвест» (зареєстрована 
в ЦАР, згадується в звіті ООН) 
пов’язані з діяльністю в країні 
«ПВК Вагнера». У списку сан-
кцій виявився засновник «Ло-
бай Інвест» Дмитро Ситий, яко-
го в Бангі називають «перекла-
дачем радника президента» Ва-
лерія Захарова. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Обвал будинку у Флориді: 147 
зниклих
 Влада муніципалітету Сарфсайд у амери-
канському штаті Флорида повідомила 30 червня, 
що рятувальники знайшли ще чотири тіла за-
гиблих на місці часткового обвалення 12-повер-
хового житлового будинку. Таким чином, загальне 
число загиблих унаслідок обвалу сягнуло 16 осіб. 
Ще 147 людей вважають безвісти зниклими, пові-
домила голова округу Маямі-Дейд Даніела Левін 
Кава. У багатоповерхівці було 156 квартир. Нага-
даємо, будинок частково зруйнувався в ніч на 24 
червня, коли мешканці спали. Скільки саме лю-
дей перебували всередині, невідомо. Причина об-
валу незрозуміла. Нещодавно експерти проводи-
ли планову перевірку будівлі, яка була зведена у 
1980-х роках.

У Пекіні відзначають 100-річчя 
компартії 
 За даними влади, для проведення масштабно-
го святкового заходу 1 липня з нагоди ювілею ком-
партії на площі Тяньаньмень зібралося близько 33 
тис. запрошених осіб. Військовий парад з цієї наго-
ди вирішили не проводити, обмежившись вистав-
ками у військових музеях, показами військово-іс-
торичних фільмів тощо. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Десятки людей загинули в Канаді 
внаслідок безпрецедентної спеки, яка 
побила всі попередні температурні ре-
корди. У вівторок, третій день поспіль, 
у Літтоні, Британська Колумбія, було 
49,6 градуса тепла. На північному за-
ході США також спостерігали рекордні 
підвищення температур, що коштувало 
життя багатьом громадянам. Поліція в 
районі Ванкувера повідомила про по-
над 130 раптових смертей за минулий 
тиждень. Більшість жертв спеки були 
літніми особами або хворими.
 Спека в західних районах Канади та 
США була спричинена статичним гаря-
чим повітрям під високим тиском, яке 
поширюється від Каліфорнії до арктич-
них територій.

 Президент США Джо Байден у своїй 
промові у вівторок заявив, що спека 
пов’язана зі зміною клімату, й окрес-
лив план модернізації інфраструктур-
ної мережі країни.
 До неділі температура в Канаді ні-
коли не перевищувала 45°С. Прем’єр-
міністр Британської Колумбії Джон 
Хорган заявив, що найгарячіший тиж-
день, який коли-небудь переживала ка-
надська провінція, мав «руйнівні на-
слідки для сімей та громад».
 Кількість смертей, пов’язаних зi спе-
кою, може зрости, оскільки деякі регіо-
ни ще не зібрали дані. Тільки у Ванку-
вері, як вважають, спека в п’ятницю 25 
червня сприяла несподіваній смерті 65 
людей. «Я працюю поліцейським про-
тягом 15 років і ніколи не бачив стіль-
ки раптових смертей за такий короткий 

час», — сказав сержант поліції Стів Ад-
дісон. Три-чотири такi випадки на день 
— це нормальне число. Головний коро-
нер Британської Колумбії Ліза Лапой-
нте сказала, що між п’ятницею та по-
неділком було на майже 100 смертей 
більше, ніж у середньому.
 У багатьох будинках Британської 
Колумбії немає кондиціонерів, оскіль-
ки температура влітку значно нижча. 
Агенція «Франс Пресс» повідомляє, що 
всі місцеві готелі заповнені, бо місцеві 
мешканці переселяються туди для по-
рятунку під кондиціонерами. ■

КЛІМАТ

Убивча спека в Канаді
Десятки жертв, температура сягає 50 градусів Цельсія

■

Рятівний порятунок біля води. ❙

ЕКСПАНСІЯ

Захищаючи «рубежі 
отєчества» в Африці...
ООН оприлюднила доповідь про російських найманців у ЦАР

■

Російські «рєбята»: де їх тільки нєт...
 
❙
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«На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною».Олександр Шовковський
асистент головного тренера національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У новітній історії українсь-
кого футболу не так багато ви-
падків за участi вітчизняної на-
ціональної команди в фінальних 
частинах найбільш масштабних 
турнірів збірних. Ще менше ви-
падків виходу «синьо-жовтих» 
до «плей-оф» цих змагань. Чем-
піонат Європи-2020 — це другий 
великий турнір, де збірній Ук-
раїни вдалося подолати сито гру-
пового відбору. І хоча до 1/8 фі-
налу нинішнього Євро команду 
Андрія Шевченка завели, умов-
но кажучи, за руку, вітчизняні 
збірники наочно продемонстру-
вали, що їх не варто вважати ви-
падковими гостями поважного 
зібрання найсильніших збірних 
континенту.
 Щоправда, перемога над 
збірною Швеції в першому ра-
унді «плей-оф» дісталася ук-
раїнській збірній надто дорогою 
ціною. Можливість реалізувати 
чисельну більшість у «синьо-
жовтих» з’явилася після того, 
як захисник шведської коман-
ди Маркус Даніельссон отри-
мав червону картку, завдавши 

перед цим важкої травми фор-
варду української збірної Ар-
тему Бесєдіну. Динамівський 
бомбардир завжди відзначався 
відчайдушною грою й ніколи 
не уникав жорсткої боротьби. 
Утім зустріч Артемового колі-
на з прямою ногою Даніельссо-
на принесла українцеві аж за-
надто багато страждань. Зроб-
лене після матчу МРТ виявило 
в динамівця складну поєднану 

травму (часткове ушкодження 
задньої хрестоподібної, внут-
рішньої та зовнішньої бокової 
зв’язок, а також перелом ви-
ростка стегнової кістки), від-
новлюватися після котрої дове-
деться близько шести місяців. 
«На жаль, великі перемоги да-
ються нам дорогою ціною», — 
визнав складність ситуації один 
із помічників Андрія Шевченка 
у штабі національної збірної — 

Олександр Шовковський.
 При цьому футболісти віт-
чизняної збірної наголосили, 
що перемогу над шведами вони 
присвячують важко травмо-
ваному партнеру по команді. 
Переможний же м’яч у воро-
та скандинавів під завісу овер-
тайму забив дебютант збірної 
Артем Довбик: 15 хвилин йому 
вистачило, аби стати героєм 
поєдинку. Водночас кращим 

гравцем усього протистояння 
організатори визнали півзахис-
ника «синьо-жовтих» Олексан-
дра Зінченка, котрий на свій ра-
хунок у матчі записав гол та ре-
зультативну передачу.
 Відтак після участі в чверть-
фіналі «мундіалю» 2006 року 
збірна України тепер спробує 
свої сили в 1/4 фіналу чемпіо-
нату Європи, де суперником ко-
манди Шевченка буде збірна Ан-
глії. Завдяки перевазі власного 
поля англійські збірники упев-
нено подолали груповий турнір, 
після чого доволі несподівано в 
1/8 фіналу на «Уемблі» поду-
жали міцну збірну Німеччини. 
З Україною підопічним Гарета 
Саутгейта доведеться грати в 
Римі. А тут, можна припусти-
ти, і «синьо-жовті» матимуть 
вельми пристойну підтримку.
 Хай там як, але нав’язати 
непростому супернику бороть-
бу, за словами Шевченка, його 
підопічні зможуть, якщо встиг-
нуть добре відновитися після 
120-хвилинного поєдинку зі 
шведами. При цьому, як наго-
лошує наставник «синьо-жов-
тих», у чвертьфіналі українсь-
кі збірники гратимуть за себе та 
за Бесєдіна, жертовність котро-
го стала визначальною для долі 
збірної України в «плей-оф» 
Євро-2020. ■

ЄВРО-2020

Всі думки «ведуть» до Риму...
Футбольна збірна 
України вперше 
в історії зіграє 
в чвертьфіналі 
континентального 
форуму

■

Артем Довбик приніс збірній України історичну перемогу над Швецією в 1/8 фіналу ЧЄ-2020.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Заключні 
матчі 1/8 фіналу. Англія — Німеч-
чина — 2:0, Швеція — Україна — 
1:2 (в дод. час; Форсберг, 43 — Зін-
ченко, 27; Довбик, 120+1; вилучення: 
Даніельссон, 98 (Ш); У: Бущан, Ка-
раваєв, Кривцов, Забарний, Матвієн-
ко, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко 
(Макаренко, 94), Шапаренко (Малінов-
ський, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), 
Зінченко, Яремчук (Бєсєдін, 91. Циган-
ков, 101)).

■

Григорій ХАТА

 Про футбольний чемпіонат Європи-
2020 нині в Європі не говорить хіба що 
лінивий, однак це аж ніяк не значить, 
що інше спортивне життя на континенті 
зупинилося. Паралельно з футбольними 
баталіями в Старому світі нині відбува-
ються не менш знакові змагання — «Тур 
де Франс» та Уїмблдон.
 На старт основного раунду трав’яного 
«шолома» вийшли троє українок — Елі-
на Світоліна, Марта Костюк та Катери-
на Козлова. За підсумками кваліфіка-
ції право виступити в жіночому «оди-
наку» отримала й Леся Цуренко, проте, 
пославшись на травму, 32-річна киянка 
відмовилася від продовження виступів 
на турнірі.
 Не довго затрималася в передмісті 
Лондона й Катерина Козлова. У суперни-
ці по першому раунду турніру вона отри-
мала експершу ракетку планети, воло-
дарку 14-ї позиції в поточному рейтингу 
WTA — Вікторію Азаренко з Білорусі. 
Зіграти на рівних з іменитою суперни-
цею українка (157-ма тенісистка плане-
ти) не змогла, взявши у білоруски лише 
чотири гейми в двох сетах — 1:6, 3:6.
 А от Марту Костюк високий номер 
посіву її першої суперниці на турнірі аб-
солютно не злякав. Кікі Бертенс із Ні-
дерландів, яка в 2019 році перебувала 
на четвертому щаблі рейтингу WTA, на 
цьогорічний Уїмблдон приїхала в ста-
тусі 17-ї «сіяної». При цьому Костюк на 
«зелений шолом»-2021 вийшла в якості 
70-ї ракетки планети й, продовжуючи 
сценарій цьогорічного «Ролан Гарросу», 
де вона дісталася четвертого кола, голос-
но заявила про свої «трав’яні» амбіції.
 Поєдинок проти Бертенс 19-річній 
Костюк дався напрочуд легко — 6:3, 6:4. 

Утім подейкують, що зіграти на повну 
силу нідерландці завадила не до кінця 
залікована травма ахілового сухожил-
ка. Можливість же перевірити справж-
ню свою готовність до головного турніру 
«трав’яного» сезону Марта мала в друго-
му раунді, де їй протистояла непоступ-
лива Анастасія Севастова з Латвії (56-й 
номер WTA).
 Так само на суперницю з характе-
ром у другому колі вийшла й прима віт-
чизняного тенісу Еліна Світоліна. За-
надто рано завершивши Відкриту пер-
шість Франції-2021, на Уїмблдоні вона, 
очевидно, прагне реабілітуватися за не-
переконливу гру на паризькому ґрунті. 
А перед зустріччю з полячкою Магдою 
Лінетт (44-й номер WTA) найсильніша 
тенісистка України переграла не менш 
амбітну бельгійку Алісон ван Ейтванк, 
яка посідає 56-ту позицію в табелі про 
ранги — 6:3, 2:6, 6:3. «Черпаю натхнен-
ня від збірної України», — наголосила 
після стартового успіху на Уїмблдоні 
Світоліна. 
 При цьому слід відзначити, що Сві-
толіна, Костюк, а також Даяна Ястремсь-

ка, Надія та Людмила Кіченок подумки 
вже готуються до своїх виступів на Олім-
піаді в Токіо. Заявляючи на Олімпійсь-
кий тенісний турнір усіх найсильніших 
одиночниць та парниць України, вітчиз-

няна Федерація тенісу, схоже, всерйоз 
розраховує на медалі. Відтак Уїмблдон 
можна сприймати як важливий конт-
рольний старт для українських тенісис-
ток перед їхнім вояжем до Токіо. ■

ТЕНІС

Контрольна відмітка
Двом українським 
тенісисткам удалося 
подолати стартовий раунд 
Уїмблдонського турніру

■

У першому колі Уїмблдону третя ракетка України Марта Костюк переграла 
найсильнішу тенісистку Нідерландів.
Фото з сайту sportarena.com.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Сьомо, шо ти робиш?
 — Я тягнуся до зірок.
 — Але ти дивишся на полицi з 
коньяком.
 — Розочко, я так і сказав.

* * *
 Розмова двох подруг:
 — Як тобі твій наречений?
 — Подарував мені норкову 
шубу та діамантове кольє.
 — Молодець.
 — А вчора попросив моєї руки.
 — Ну ось, уже почав економи-
ти.

* * *
 — Моню, ви що, захворіли?
 — Ні, я здоровий.
 — А чого їсте пігулки?
 — Так термін придатності за-
кінчується.

* * *
 — Фімо, що це у вас за си-
нець під оком?
 — Учора познайомився з ши-
карною пані, вона попросила вгада-
ти її вік.
 — Ну і як?
 — Вгадав.

По горизонталі:
 1. Кохана Отелло, яка стала жер-
твою інтриг і брехні. 8. Хижак роди-
ни котячих. 9. Відомий французь-
кий порт, відправна точка до бере-
гів Британії. 10. Народний депутат, 
чия спроба захистити кандидатську 
дисертацію викликала скандал у на-
уковому світі. 12. Швидкий, енергій-
ний темп у музиці. 13. Судно для пе-
ревезення нафти чи сипучих товарів. 
14. Широкий м’який диван з подуш-
ками замість спинки і з валиками на 
краях. 18. Транспортний засіб, що 
став центральною фігурою ново-
го роману Сергія Сайгона «Юпак». 
22. Зменшення чи припинення пос-
тачання крові до серця. 23. Іспансь-
кий конкістадор, який завоював Ім-
перію ацтеків. 25. «Прочитайте зно-
ву тую славу. Та читайте од слова до 
слова. Не минайте ані титли, ніже 
тії ...» (Тарас Шевченко). 26. Голо-
вний прийом їжі посеред робочого 
дня. 27. Суб’єкти революційної си-
туації, які не хочуть жити, як раніше. 
28. Великий французький фігурний 
підсвічник для декількох свічок.
По вертикалі:
 2. Свідоме шокування людей 
своїм виглядом чи поведінкою. 3. 
Чарівний предмет, який розповідав 
мачусі Білосніжки про її красу. 4. Ви-
роби з борошна у вигляді тоненьких 
трубочок з висохлого тіста або різних 
бантиків, спіралей, мушель тощо. 5. 
Річка, на якій стоїть Санкт-Петербург. 

6. Пагорб штучного походження, час-
то — висока могила. 7. Судноплавс-
тво, що здійснюється вздовж узбе-
режжя між портами одного моря або 
різних морів однієї держави. 11. Ге-
рой фільму Нарімана Алієва «Додо-
му», молодший син головного героя. 
15. Кущ, обсипаний дрібними пома-
ранчевими ягодами. 16. Велике кос-
мічне тіло, уламок планети. 17. Чо-
ловічий салонний піджак, призна-
чений для курців. 19. Знаменита ка-
толицька монахиня, яка опікувалася 
бідними та хворими у Калькутті. 20. 
Івано-франківська кулінарка, автор-
ка радянського бестселера «Солод-
ке печиво». 21. Місцеве відділення 
великої установи, закладу, підпри-
ємства, організації, що має деяку 
самостійність. 24. Воскові комірки, 
у яких бджоли зберігають мед. ■

Кросворд №63
від 25—26 липня

Дара ГАВАРРА

 Зірка «Мільйонера з нетрів» 36-річна 
індійська актриса Фріда Пінто та її нарече-
ний, фотограф Корі Тран, очікують на пер-
вістка. Про це молода жінка оголосила по-
середництвом фото в соцмережі, на якому 
вона позує з доволі округлим животиком. 
Пара познайомилася ще в 2018-му, згодом 
Корі зробив пропозицію руки і серця своїй 
обраниці, проте, як і більшості людей плане-
ти, це торжество довелося відкласти на не-
визначений термін через несприятливу об-
становку у зв’язку з пандемією коронавіру-
су. Наразі закохані переживають найщас-
ливіші хвилини свого життя в очікуванні 
первістка.
 Нагадаємо, Фріда Пінто народилася в ін-
дійському Мумбаї. З цього приводу актри-
са бідкається, адже звикла називати рідне 
місто по-старому — Бомбей, а переймену-
вання пояснює як намагання індійців забути 
колоніальне минуле. Багато людей досі плу-

тають ці назви і вва-
жають, що це два різ-
ні міста. Батьки ж актри-
си родом із Португалії, і 
хоча Фріда по крові порту-
галка, проте вважає себе ін-
дускою, адже народилася на 
цій землі, багатій традиціями, 
історією, культурою, тож вважає 
себе приналежною до неї. І хоча 
кар’єру свою панна Пінто будує таки в 
Голлівуді, де знялася в культових те-
пер картинах, у партнерстві з всесвіт-
ньо відомими акторами, проте вона 
не забуває про свою батьківщину 
— актриса постійно бере участь 
у благодійних акціях, збираючи 
пожертви та привертаючи ува-
гу до проблем жінок, які поши-
рені в Індії: ранні шлюби дів-
чаток, жіноче обрізання, не-
доступність освіти. ■

з 5 до 11 липня

 Овен (21.03—20.04). У вас може 
з’явитися безсоння, але не варто зловжива-
ти снодійним. Живіть повним життям — і все 
буде добре.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Телець (21.04—21.05). Ви відкриєте для 
себе багато нового і зрозумієте своє справжнє  
призначення. Наслідком цього стануть карди-
нальні зміни у житті.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. 

 Близнюки (22.05—21.06). Не стримуй-
те притаманну вам щедрість, і вона окупиться 
вам сторицею. Намагайтеся за першої можли-
вості підтримати близьких.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). Дехто з вас захоче 
завести дитину. Зірки сприятимуть сім’ям, які 
зважаться на такий крок.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Будьте уважними у 
стосунках з коханою людиною, не ображай-
теся через дрібниці. Можливо, східна філо-
софія допоможе спокiйнiше дивитися на де-
якi речі.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). Можлива зустріч 
iз людиною, яка буде для вас ідеальною па-
рою. Цілком iмовірно, що ваші стосунки увін-
чаються весіллям.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Терези (24.09—23.10). Ваші особисті 
стосунки будуть нестійкими. Будьте обережні, 
стикаючись iз новим і незвичним.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Скорпіон (24.10—22.11). Початок тиж-
ня — сприятливий період для професійного 
вдосконалення. Вашому успіху сприятиме пра-
цездатність.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Для пошуку но-
вої роботи цей час несприятливий. Якщо ви не 
можете знайти того, що вам підходить, дове-
деться погодитися на наявні пропозиції.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваша робота 
вимагає творчої уяви та сміливих ініціатив. Не 
бійтеся висловлювати свої ідеї — до вашої 
думки прислухатимуться.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Водолій (21.01—19.02). Не нехтуйте 
професійними виставками, семінарами, шу-
кайте ділових партнерів. Пам’ятайте, що нові 
знайомства обіцяють вигідні пропозиції.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Сприятливий пе-
ріод для кар’єрного зростання. Але будьте 
уважні, уникайте порад непрофесіоналів, на-
магайтеся не образити колег.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8. ■

БЕБІ-БУМ

З індійських нетрів — 
на олімп
Фріда Пінто завоювала Голлівуд, 
тепер освоюватиме мистецтво 
материнства

■

Фріда Пінто.❙

3—4 липня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний помiрний дощ, 
мiсцями грози, в окремих районах град. Вiтер пiвнiчно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +25...+27. Пiс-
лязавтра вночi +16...+18, удень +25...+27.

Миргород: короткочасний помiрний дощ. Уночi 17...+19, 
удень +26...+28. Вiнниця: короткочасний помiрний дощ. Уночi 
15...+17, удень +24...+26. Одеса: короткочасний помiрний дощ. 
Уночi +17...+19, удень +26...+28. 

Курорти Карпат: хмарно, мiсцями значний дощ. Трускавець: 
уночi +13...+15, удень +21...+23. Моршин: уночi +12...+14, 
удень +17...+19.

1 липня температура води в Чорному морi становила 21-25 
градусiв, поблизу Одеси — 18 градусiв, в Азовському морi 
— 24-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

«Ми отримали незалежність, але ми не отримали Україну» 
Народний артист України Анатолій Паламаренко — про успіхи і прорахунки тридцяти років самостійного 
шляху Української Держави
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