
Українські волонтери встановили 

особистості кожного з російських 

піхотинців з групового знімка, 

зробленого на Донбасі влітку 2014 року 
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стор. 3»

«Вічний міністр» пішов 

iз посади тихо: чому так 

сталося і які виклики стоять 

перед його наступником

стор. 5»

Економічна 

криза і пандемія 

спровокували народні 

заворушення на Кубі

«Острів свободи» вимагає 
свободи

стор. 2»

Фоточка для міжнародного 
трибуналу

l

Українське суспільство здобуло одразу дві мовні перемоги за останні дні. Але пильність втрачати рано.
Фото з фейсбуку.

❙
❙

РИМА ТИЖНЯ

Про єдність
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Президентським пером (а потім і ротом) 
Нас зі сходу назвали єдиним народом. 
Але має вже буть зрозуміло й дитині — 
Ми давно не єдині й не були ми єдині. 
Одуріла Росія в імперській гордині. 
Убиває з примовкою: «Ми ж бо єдині!» 
Тож затямити маєм довіку віднині — 
Ми з убивцями зроду не будем єдині! 
Адже суть — у народі, не в окремій людині. 
Тож із тими на сході ми — не єдині!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,304 грн 

1 € = 32,248 грн

1 рос. руб. = 0,368 грн

Ви чуєте, 
як липень 
шелестить? 
Щирою українською 

Конституційний, а не дискримінаційний: 
КСУ підтримав закон про мову стор.  4»

Сім миттєвостей весни 
Арсена Авакова
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«Розглядаючи доцільність введення локдауну, ми насамперед говоримо 
про те, що хочемо захистити найбільш уразливі групи населення. Це люди 
старшого і похилого віку, саме вони найчастіше інфікувалися і мали негативні 
наслідки для здоров’я».

Вiктор Ляшко
мiнiстр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
заборгува-

ли українці за «комуналку», констатували 
в Держ статі.

70 млрд осіб
в Україні  

вже вакцинували від коронавірусу, 
наголосили в Міністерстві охорони 
здоров’я.

українців
стали жерт-

вами домашнього насилля, свідчать 
результати моніторингу Українського 
інституту майбутнього.

справ
відкрила СБУ щодо військової агресії РФ, 
заявив голова СБУ Іван Баканов.

юнаків
призвано на строкову служ-

бу до ЗСУ в квітні-червні, за даними в. о. обов’язків нач-
відділу управління персоналу штабу Командування Сухо-
путних військ ЗСУ підполковника Дмитра Вастьянова.

2,3 млн Понад  23 тис. 14,2 тис.1,5 млн
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СУД ТА ДІЛО

«Неприємно 
здивований» 
Конституцією
Гарант Основного закону 
навіть після поразки у 
Верховному Суді не розуміє, 
що не має права звільняти 
суддів КСУ 
Іван БОЙКО

 На Банковій ніяк не можуть або не хо-
чуть зрозуміти демократичний принцип 
незалежності трьох гілок влади: законо-
давчої, виконавчої і судової. Бо якби таке 
розуміння в офiсі Зеленського було, тоді б 
не довелося червоніти за незаконний указ 
президента про звільнення судді Конститу-
ційного Суду. І неважливо, яким є прізви-
ще «звільненого» судді — Тупицький, Ка-
смінін чи ще якесь, головним є той факт, 
що президент не має повноважень звільня-
ти суддю Конституційного Суду і крапка!
 Власне, це і підтвердив Касаційний ад-
міністративний суд у складі Верховно-
го Суду, який не лише задовольнив позов 
судді КСУ Олександра Тупицького до пре-
зидента Зеленського, а у своєму рішен-
ні ще й визнав протиправним та скасував 
указ президента від 27 березня 2021 року 
№124/2021, яким той намагався скасувати 
указ про призначення Тупицького на поса-
ду судді КСУ. 
  Бо, як зауважили у ВСУ, «підстави і 
порядок звільнення судді Конституційно-
го Суду України визначені у Конституції», 
і президент може лише призначати, але не 
звільняти суддів конституційної Феміди. 
   Звісно, це рішення можна подати на 
оскарження до Великої Палати Верховно-
го Суду протягом тридцяти днів. І на Бан-
ковій вже заявили, що скористаються цим 
правом. Щоправда, риторика, з якою в офiсі 
президента відреагували на рішення ВСУ 
щодо Тупицького, не може не турбувати: все 
зводиться до того, що там не бажають вико-
нувати рішення суду, а лише критикувати 
його. Ще й не розуміють власного місця в 
конституційній архітектурі влади і, швид-
ше за все, воліють і далі порушувати Конс-
титуцію і закони, а не дотримуватися їх. 
  Звісно, і речник глави держави Сергій 
Никифоров, і радник керівника офiсу прези-
дента Михайло Подоляк після цього гучно-
го програшу у ВСУ, яким нібито «неприємно 
здивований Зеленський», кажуть лише про 
те, що таке рішення є ледь не спробою зір-
вати судову реформу! При цьому обоє впер-
то повторюють майже як мантру, що «пре-
зидент діяв законно і в інтересах суспільс-
тва». І не можуть зрозуміти, що юридичні 
хитрощі на кшталт «скасуй указ попередни-
ка і позбудься опонента» на рівні вищих су-
дових органів не діє. Це вам не адміністра-
цію президента перейменувати на офiс і тим 
самим обійти закон про люстрацію, набрав-
ши в штат купу «колишніх» iз часів Яну-
ковича. Бо так виходить, що Татаров, який 
вірою і правдою служив режиму Януковича 
в часи Євромайдану, нині може працювати 
на Банковій, а ось Тупицькому бути у владі 
зась, бо указ про його призначення підпису-
вав той самий «легітимний», а з нинішнім 
президентом у нього якось не склалося... ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті знову втрати: 
13 липня в районі проведен-
ня операції Об’єднаних сил 
загинув український війсь-
ковий, п’ятеро поранено, ще 
один отримав бойове травму-
вання, а 14 липня — у резуль-
таті обстрілів iще два нашi 
військовослужбовці отрима-
ли поранення (стан одного — 
задовільний, іншого — серед-
ньої тяжкості). Бойові втрати 
ще раз підтверджують цинізм 
і брехливість нещодавньої за-
яви Путіна щодо «братньо-
го російського народу»: «бра-
ти»-окупанти чомусь не пере-
стають вбивати і калічити на-
ших громадян на нашій же 
землі.
 Додамо, що загиблий ук-
раїнський боєць — Андрій Бє-
ляєв, позивний «Бєлий», доб-
роволець із 2014 року, який 
кілька разів підписував кон-
тракт. 17 липня йому мало б 
виповнитися 39 років... Його 
підрозділ потрапив під щіль-
ний артилерійський обстріл, і 
«Бєлий» загинув на місці. Як 
згадують побратими Андрія, 
він був досвідченим воїном: 
сам першим ішов уперед, пер-
шим стріляв, брав на себе від-
повідальність, був прикладом 
на війні для інших.
 Протягом доби 14 липня 
на передовій збройні форму-
вання Російської Федерації 
13 разів порушували режим 

припинення вогню. Окупан-
ти обстрілювали українсь-
кі підрозділи неподалік на-
селених пунктів Луганське, 
Піски, Новогригорівка, Світ-
лодарськ, Водяне, Красно-
горівка, Новоолександрівка, 
Старогнатівка, Золоте-4, Но-
вотошківське.
 Московити та їхнi посiпа-
ки гатили по наших бійцях 
iз мінометів 120-го та 82-го 
калібру, артилерійських гар-
мат калібру 122 мм, з автома-
тичних станкових гранато-
метів, ручних протитанкових 
і підствольних гранатометів, 
стрілецької зброї.
 Зауважимо, що, згідно з 
даними Головного управлін-
ня розвідки Міноборони Ук-
раїни, з початку липня ко-
мандування ЗС РФ проводить 
посилену перевірку з’єднань і 
частин оперативного угрупо-
вання російських військ  на 
тимчасово окупованій тери-
торії у Донецькій та Лугансь-
кій областях.
 «З початку поточного мі-
сяця в 1 (Донецьк) та 2 (Лу-
ганськ) армійських корпусах 
працює комплексна комісія 
ЗС РФ iз перевірки стану бой-
ової готовності окупаційних 
військ. Особлива увага комісії 
приділяється умовам експлу-
атації озброєння і військової 
техніки, а також стану облі-
ку, зберігання та витрат ма-
теріально-технічних засобів, 
які надходять iз РФ», — 

йдеться в повідомленні. Крім 
того, зазначається, що також 
здійснюється перевірка уком-
плектованості особовим скла-
дом та рівня професійної під-
готовки командного складу 
з’єднань і частин 1, 2 АК. На 
тимчасово окупованих тери-
торіях Донецької та Лугансь-
кої областей командування 
збройних сил РФ облаштовує 
нові полігони, стрільбища і 
танкодроми, на яких iз лип-
ня почали проводити заняття 
з російськими найманцями.
 Тим часом українські во-
лонтери знайшли докази 
того, що на сході України во-
ювала морська піхота РФ. 
Так, волонтери розкрили дані 
піхотинців, зокрема російсь-

ких військовослужбовців 61-
ї бригади морської піхоти (в/
ч 38643 ПФ, сел. Супутник, 
Мурманська область) та ін-
ших підрозділів Північного 
флоту, які воювали на Дон-
басі.
 Відправною точкою для 
розслідування стала групова 
фотографія російських вій-
ськових: знімок зробили на 
Донбасі влітку 2014 року. Од-
ного з військовослужбовців 
на фото волонтери встанови-
ли ще у червні 2015 року — це 
фігурант та автор серії знім-
ків Євген Письменський. За-
раз, у 2021 році, вдалося вста-
новити дані цілої групи росій-
ських військових, зафіксова-
них на цьому знімку. ■

НА ФРОНТІ

Фоточка для міжнародного трибуналу
Українські волонтери встановили особистості кожного з російських піхотинців з 
групового знімку, зробленого на Донбасі влітку 2014 року

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Понад 600 інфікованих 
на коронавірус підтверди-
ли в Україні за попередню 
добу. Лідером за поширен-
ням ковіду залишається сто-
лиця. Там виявили найбіль-
ше нових хворих. Далі йдуть 
Одеська, Житомирська, До-
нецька та Київська області. 
Напередодні госпіталізува-
ли майже 400 пацієнтів. Від 
ускладнень ковіду померли 
20 людей. 
 А от на Харківщині зіпсу-
валися понад 9 тисяч доз вак-
цини Pfizer. Препарат доста-
вили на склад iз порушенням 
холодового ланцюга. Про це 

повідомив Департамент охо-
рони здоров’я Харківської 
облдержадміністрації. Там 
зазначили, що зіпсовані вак-
цини перемістили до зони ка-
рантину, а згодом повернули 
до державного підприємства 
«Укрмедпостач». Також на-
правили відповідні листи до 
постачальника та Міністерс-
тва охорони здоров’я. 
 На Дніпропетровщині 
вакцинували трохи більше 
ніж 7% дорослого населення. 
Дві дози отримали понад сто 
тисяч людей. За кількістю 
щоденних щеплень область 
— серед лідерів по країні. Ок-
рім пунктів щеплення та мо-
більних бригад, у регіоні пра-

цює 20 центрів вакцинації. 
 У наявності препарати 
«Астразенека» — для тих, 
кому потрібна друга доза. 
А от перше щеплення роб-
лять «Коронаваком» i «Фай-
зером». З наступного тиж-
ня обіцяють ще й «Модер-
ну». Медики закликають 
людей імунізуватися зараз, 
бо ближче до осені прогнозу-
ють нову хвилю захворюва-
ності, пов’язану зі штамом 
«Дельта». Водночас Мініс-
терство охорони здоров’я не 
виключає ймовірність чер-
гового локдауну восени. Од-
нак робить усе, аби уникну-
ти посилення карантину. 
Про це сказав міністр Вік-
тор Ляшко. Він вважає, що 
наразі важливо дотримува-
тись заходів безпеки та вак-
цинувати вразливі групи на-
селення. Якщо більшість та-
ких людей будуть щеплені, 
то в разі зростання захворю-
ваності влада оцінюватиме 
два фактори — це потенційні 
наслідки для здоров’я насе-
лення і вплив на економіку. 
«Якщо в нас люди, старші 60 
років, будуть вакциновані 

хоча б на 80%, то потенційне 
зростання кількості випад-
ків для нашої системи охоро-
ни здоров’я буде некритич-
ним. Тому, розглядаючи до-
цільність введення локдау-
ну, ми насамперед говоримо 
про те, що хочемо захисти-
ти найбільш уразливі групи 
населення. Це люди старшо-
го і похилого віку, саме вони 
найчастіше інфікувалися і 
мали негативні наслідки для 
здоров’я», — заявив Віктор 
Ляшко. 
 Водночас, аби Європей-
ський Союз визнав українсь-
кий Міжнародний COVID-
сертифікат, представники 
Євросоюзу мають перевіри-
ти цифровий документ. Про 
це повідомили в уряді і зазна-
чили, що до того часу перего-
вори про визнання докумен-
та будуть проводити з кож-
ною країною окремо. Також 
тривають перемовини щодо 
отримання електронного 
QR-коду, який свідчитиме, 
що людина має повний курс 
вакцинації визнаними Всес-
вітньою організацією охоро-
ни здоров’я препаратами.■

ЗАРАЗА

І знову здрастуйте
В Міністерстві охорони здоров’я 
не виключають нового спалаху 
коронавірусу й локдауну вже восени

■

Російські військовослужбовці 61-ї бригади морської піхоти 
(в/ч 38643 ПФ, сел. Супутник, Мурманська область), 
яких «вирахували» наші волонтери.

❙
❙
❙
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випадків
порушень свободи слова зафіксо-

вано в Україні цьогоріч, повідомили експерти 
Інституту масової інформації.

97 українців
позитивно ставлять-

ся до ідеї компенсації від Росії за злочини 
сталінського режиму, згідно з опитуванням 
фонду «Демократичні ініціативи».

трудових мігрантів
з України працюють у Польщі 

за безвізом, акцентують автори дослідження 
«Барометр польського ринку праці».

енергоблоків
ТЕС в Україні відключені 

від енергосистеми, зазначили в Укренерго.

меду, 
який споживають у світі, 

— український, поінформували в ГО 
«Всеукраїнське братство бджолярів Ук-
раїни».

55,3% 47% 2/3 1/4
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАРЛАМЕНТ

Коли 
здоровому не 
болить 
Рада провалила 
законопроєкт про 
медичний канабіс 
Інна СТЕПАНЧУК

 ...«На це неможливо було дивитися, — 
розповідала мені знайома, в якої в страш-
них муках помирала від онкології мама. 
— Кілька місяців нестерпного болю, кіль-
ка місяців сліз, вона за всі свої 64 роки 
життя не плакала стільки, як перед смер-
тю. Паліативна допомога в нас практично 
відсутня, ефективних ліків нема, та ще й 
дістати їх важко. А біль не має перерв ні на 
сон, ні на обід. Він постійний. Щоб полег-
шити страждання рідної людини, мусила 
нелегально купувати наркотики, щоразу 
ризикуючи загриміти за ґрати. Два роки 
минуло, як мами нема, а пам’ятаю все, як 
сьогодні. Страшно подумати, що колись, 
можливо, таке саме чекає на мене». 
 Ця історія згадалася після того, як у 
Верховній Раді народні депутати не під-
тримали важливий законопроєкт №5596, 
що передбачав легалізацію медичного ка-
набісу. Хоча в цей день біля будівлі пар-
ламенту відбулася акція на підтримку до-
кумента «Зупиніть наш біль: зараз у нас є 
лише «Потерпін». 
 Ліків на основі медичних конопель 
потребують онкохворі, діти з фармре-
зистентними формами епілепсії, пацієн-
ти, що потребують паліативної допомо-
ги, а також ветерани війни з посттравма-
тичним стресовим розладом. Для них це 
шанс на життя, а не тортури болем. Проте 
надії важкохворих не справдилися: Рада 
відправила документ №5596 на доопрацю-
вання. За це проголосували 240 депутатів. 
Печерні аргументи лідерки фракції «Бать-
ківщина» Юлії Тимошенко, що, легалізу-
ючи медичний канабіс, Україна «легалі-
зує наркоторгівлю», виявилися перекон-
ливішими. 
 «Я знаю, що Україна легалізує ме-
дичний канабіс. І це станеться в історич-
но короткий термін. Неуникно. Пробле-
ма в тому, що кожен рік затримки — це 
люди, які кричать від болю, це люди, які 
потайки вирощують коноплі та купують у 
бариг, це бариги, які наживаються з цих 
людей, це змарновані можливості створи-
ти в українській економіці галузь медици-
ни, яка в сусідній Польщі за п’ять років 
приноситиме прибутки на сотні мільйонів 
євро. Ми втрачаємо час, ми мучимо людей, 
ми саджаємо невинних, ми втрачаємо гро-
ші. І над всім цим стоять зойки Максима 
Бужанського та Юлії Тимошенко про ме-
дичний канабіс, який завтра будуть про-
давати під школами. В мене просто голова 
не витримує такі ступені паскудства, ли-
цемірства, ідіотизму», — написав у фейс-
буці активіст партії «Демократична соки-
ра» і учасник акції під Радою Марк Сав-
чук. 
 До речі, восени питання про медичний 
канабіс було винесене на так зване пре-
зидентське опитування, що відбувалося 
паралельно з місцевими виборами. 60% 
людей легалізацію підтримали. Проте мо-
нобільшість так і не змогла забезпечити 
необхідну кількість голосів. І поки зако-
нопроєкт доопрацьовують, комусь дійс-
но дуже болить. А комусь боляче від того, 
що нічим не може допомогти рідній лю-
дині... ■

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Епоха Арсена Авакова на чолі 
МВС, яка тривала понад сім років (з 
лютого 2014-го до липня 2021-го) вре-
шті-решт завершилася. Рекордсмен-
урядовець (ніхто з міністрів в історії 
незалежної України не всидів у кріслі 
так довго) нібито пішов самостійно, 
без спротиву і скандалу. 
 Тож заяву Авакова «за власним 
бажанням» учора підтримав 291 нар-
деп, хоча навіть у монобільшості виз-
навали, що якби Арсен Борисович 
«включився у процес», то такої кіль-
кості голосів за його відставку зібра-
ти не вдалося б. 
 Що ж змусило урядового «довго-
жителя» покласти міністерський пор-
тфель на умовний президентський 
стіл, де йому одразу знайшли нового 
власника — врівноваженого і воче-
видь слухняного до побажань Банко-
вої нардепа-«слуги» Дмитра Монас-
тирського? 
  У політичному середовищі вис-
ловлюються різні версії, адже сам пан 
Аваков жодним словом не прокомен-
тував свій відхід від справ. Ганебний 
провал підлеглих у справі Шеремета? 
Втім на рахунку міністра були й інші 

«косяки» (корупційна справа «рюк-
заків», справи Гандзюк і Стерненка, 
ґвалтівники з Кагарлика) і вони ніяк 
не змусили його піднятися з мініс-
терського крісла. 
  Бажання включитися у передви-
борчі перегони за крісло мера Хар-
кова? Втім, якщо так і станеться, це 
буде лише реакцією на втрату вагомі-
шої посади, але не причиною. 
  Хтось каже, що президент Зе-
ленський «доріс» до того, щоб мати 
аргументи і силу для спонукання 
«вічного» міністра до відставки і за-
міни його на «стовідсотково свою лю-
дину» Монастирського. І тут варто 
зауважити, що за його призначення 
Рада голосуватиме у п’ятницю (рані-
ше голосування планувалося у чет-
вер після обіду, втім його перенесли, 
ймовірно, через брак голосів). 
  Чи свідчить це про непевні пози-
ції Банкової у просуванні цього кан-
дидата, чи, може, винен сам Монас-
тирський, який примудрився сво-
го часу написати схвальний відгук 
на фейкову дисертацію «кандидата 
наук» від ОПЗЖ Іллі Киви? 
  Отже, питань багато. На думку ок-
ремих аналітиків, Аваков знає про ре-
альну ситуацію в країні і про загро-

зи, які перед нею стоять у найближ-
чі місяці (перш за все, внутрішні, пе-
редреволюційні) і нібито не хоче бути 
причетним до можливого придушен-
ня протестів. 
 Чи готовий до цього Монас-
тирський у разі призначення на по-
саду міністрів? Ймовірно, це не так і 
важливо, бо в опозиції прогнозують, 
що від пана Дмитра нічого не залежа-
тиме. Бо МВС насправді керуватиме 
Банкова, а точніше, відомий «кадр з 
МВС» iз часів Януковича — Олег Та-
таров. Останній точно знає, як iз мир-
них протестувальників зробити «те-
рористів і бойовиків». Далі буде? ■

ВІДСТАВКА

Сім миттєвостей весни Арсена Авакова
«Вічний міністр» пішов iз посади тихо: чому так сталося 
і які виклики стоять перед його наступником

■

Арсен Аваков.❙

Світлана МИЧКО

 Тернопільські вишивальниці заверши-
ли свою частину роботи в міжрегіональній 
акції «Рушник єднання Асоціацій Украї-
ни», присвяченої 30-річчю Незалежності 
й ініційованої громадською організацією 
«Земляцтво буковинців у Києві «Букови-
на». Його суть полягає в тому, щоб у кож-
ній області вишили 180-сантиметровий 
рушник з автентичним орнаментом та сим-
волікою саме цієї території, відтак їх буде 
з’єднано в одне суцільне полотно.
 Вишивали тернопільський рушник по 
черзі 19 майстринь — представниць твор-
чого об’єднання «Берегиня» та громадсь-
кої організації «Школа борщівської на-
родної сорочки». Робота зайняла трохи 
більше місяця. А за основу техніки та ко-
льорової гами було взято орнамент, нада-
ний iз фондів Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. В основі композиції, 
виконаної у чорних і червоних кольорах, 
полягає геометрична фігура ромб — давній 
слов’янський символ родючості, примно-
ження роду та добробуту. Внутрішні про-
стори ромбів заповнені хрестоподібними 
розетами, що символізують вічне життя і 
є оберегами від темних сил, а також там є 
зображення безконечників, що символізу-
ють вічність, та трикутників — символів 
Трійці. ■

Про рушник національної єдності 
читайте також на 14-й стор.

ТВОРЧІСТЬ

Колективний
орнамент 
Дев’ятнадцять майстринь 
вишили незвичайний 
рушник

■

Фото з сайту Тернопільської обласної ради.❙
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Ліна ТЕСЛЕНКО

 У суботу в деяких хра-
мах Української греко-ка-
толицької церкви відслу-
жать молебень за упокій 
душі Івана Геля. Адже 17 
липня відомому правдо-
борцю мало б виповнитися 
84 роки. У день народжен-
ня та в день смерті його що-
року згадують щирою мо-
литвою, адже він доклав 
чимало зусиль, щоб Церк-
ва відродилася — тривалий 
час очолював Комітет за-
хисту УГКЦ. У 2009 році за 
вагомий особистий вклад у 
відродження Української 
греко-католицької церкви 
з нагоди 20-ї річниці вихо-
ду її з підпілля указом пре-
зидента Віктора Ющенка 
Іван Гель був удостоєний 
ордена Свободи. 
 Також цього дня бага-
торічного політв’язня ра-
дянського режиму згаду-
ватимуть у Національному 
музеї-меморіалі «Тюрма 
на Лонцького». «Для ук-
раїнського дисидентського 
руху Іван Гель є знаковою 
постаттю, багатолітнім ви-
давцем та розповсюджува-
чем самвидаву, — повідом-
ляється на сайті музею. — 
Він був одним з ініціаторів 
створення та членом нагля-
дової ради Національного 
музею-меморіалу «Тюрма 
на Лонцького», що постав 
на місці слідчої в’язниці 
КДБ, в якій Іван Гель та 
його соратники перебува-
ли після арешту за їхню 
боротьбу з тоталітарною 
системою». «Пам’ятаємо 

та сумуємо за великим ук-
раїнцем, активним спо-
движником, моральний ав-
торитет якого так потрібен 
українцям у непростий для 
держави час», — додають у 
музеї. 
 Іван Гель народився 
17 липня 1937 року в се лі 
Кліцько Городоцького райо-
ну Львівщини. Як сам за-
значав, його батьки — «зви-
чайні селяни, проте глибо-
ко віруючі люди з твердими 
правилами життя, що ба-
зувалися на заповідях Бо-
жих, християнських цін-
ностях, українських звича-
ях та патріотизмі». І саме 
вони дали ту міцну світог-
лядну основу, яка не дозво-
ляла коритися системі. «Я 
чинив так, як батько, нама-
гався продовжувати його 
справу. Він у свої 18 років 
був стрільцем–доброволь-
цем Української галиць-
кої армії. У 1940-х він був 
станичним, зв’язковим ок-
ружного провідника Служ-
би безпеки [ОУН], — роз-
повідав свого часу Іван Ан-
дрійович в інтерв’ю «УМ». 
— Я мав і дядька — кра-
йового провідника ОУН Зе-
новія Тершаківця, який за-
гинув у 35 років. Усе, що я 
робив, я не вважаю героїч-
ним. Мені часто казали, що 
я страждав. Я не страждав 
— я просто робив те, що мав 
робити. Я чинив синівський 
обов’язок щодо України. Я 

відсидів багато років, але 
не вважаю, що вчинив под-
виг. Прожив життя так, як 
мусив. Бо у 20—30-х роках 
було нормою, коли казали: 
або здобудеш Українську 
державу, або загинеш у бо-
ротьбі за неї».
 Радянська система так 
і не «перевиховала» його, 
хоча намагалася впродовж 
18 років таборів і заслання 
після двох арештів. Навпа-
ки, побачивши цю людино-
ненависницьку систему з 
самісінького дна, Іван Гель 
лише зміцнився у своїх 
поглядах. Наприкінці 80-х 
років минулого століття він 
повернеться додому й знову 
візьметься за старе: за віль-
нодумство. І незабаром Ук-
раїна, на той час уже напоє-
на повітрям свободи, вті-
люватиме його мрії одну 
за одною: вийде з підпілля 
УГКЦ, з радянських тюрем 
повернуться політв’язні, 
буде створено Українську 
гельсінську спілку, «Ме-
моріал» і Народний рух 
України. І, зрештою. ста-
не незалежною. В усіх цих 
процесах Іван Андрійович 
братиме безпосередню ак-
тивну участь. 
 Чомусь переконана, 
що навіть там, у засвітах, 
Іван Гель замовляє словеч-
ко за Україну перед Все-
вишнім. І подякою за це 
буде наша пам’ять i щира 
молитва... ■

Інф. «УМ»

 У попередньому номері «Ук-
раїна молода» опублікувала лист 
нашого читача, члена ученої ради 
Українського географічного това-
риства Олександра Косовця про 
непродумані, але гучні найме-
нування частини навчальних за-
кладів. Серед інших автор наво-
див і приклад Університету імені 
Альфреда Нобеля з Дніпра. При 
цьому в листі висловлений сум-
нів щодо того, чи питали заснов-
ники закладу дозволу в нащадків 
Нобеля на використання імені ви-
датного предка.
 На публікацію в газеті і на 
сайті «України молодої» відгук-
нулась проректор зі стратегічно-
го розвитку та комунікацій уні-
верситету імені Альфреда Нобеля 
Тетяна Мішустіна. Вона повідо-
мила, що в «статті вказано непе-
ревірені дані щодо нашого уні-
верситету, адже ми отримали по-
годження від Нобелівського комі-
тету, а Мікаель Нобель, нащадок 

А. Нобеля, був гостем нашого уні-
верситету та навіть залишив авто-
граф на унікальному пам’ятнику 
«Планета Альфреда Нобеля».
 «На честь Альфреда Нобе-
ля названо заклад вищої освіти 
у Дніпрі. Це не помпезна назва, а 
данина всесвітньо відомому вче-
ному та засновнику найпрестиж-
нішої наукової премії у світі — 
Альфреду Нобелю, — пише далі 
Тетяна Мішустіна.  
 Чому саме Університет назва-
но на честь Альфреда Нобеля? У 
2003 році в тодішньому Дніпро-
петровському університеті еко-
номіки та права було відкрито Зал 
нобелівських лауреатів з економі-
ки, адже якісна економічна осві-
та дозволяє країнам процвітати 
та бути незалежними. Величезна 
зала на 150 місць, стіни якої при-

крашають барельєфи вчених, які 
отримали Нобелівську премію за 
значний внесок у розвиток всес-
вітньої економіки. Саме в цій залі 
відбуваються масштабні наукові 
заходи Університету імені Аль-
фреда Нобеля: пленарні засідан-
ня Всеукраїнських конференцій 
для студентів та молодих учених, 
фінали та урочисте нагородження 
переможців Всеукраїнських нау-
кових конкурсів, міжнародні Но-
белівські конгреси.
 Уже в 2008 році, на честь 40-
річчя заснування Банком Швеції 
премії з економіки, у дворі Уні-
верситету було відкрито унікаль-
ний меморіальний знак «Плане-
та Альфреда Нобеля». Це єдина у 
світі скульптурна композиція на 
честь великих учених — лауре-
атів Нобелівської премії. Скуль-

птура являє собою руку, що три-
має земну кулю, на якій роз-
міщені медалі із зображенням 
усіх учених, що отримали Но-
белівську премію. Поряд із зем-
ною кулею — Муза науки.
 Отак і було вирішено дати ім’я 
Альфреда Нобеля закладу вищої 
освіти у Дніпрі. Президент i за-
сновник Університету імені Аль-
фреда Нобеля Борис Холод звер-
тався до Нобелівського комітету 
та отримав згоду в 2010 році, а та-
кож звертався до родичів Альфре-
да Нобеля. Між іншим, Мікаель 
Нобель відвідав Університет імені 
Альфреда Нобеля. Гостем Універ-
ситету був і Маріо Варгас Льоса, 
лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури (2010). Він прочитав 
лекцію для студентів. Викладачі 
впевнені, що колись випускник 
Університету імені Альфреда Но-
беля стане лауреатом Нобелівсь-
кої премії за дослідження, адже 
висока якість вищої освіти доз-
воляє випускникам будувати ус-
пішну кар’єру, є серед випускни-

ків i знані науковці.
 Крім того, у дворі Універси-
тету встановлено й перший в Ук-
раїні пам’ятник самому Альфреду 
Нобелю. Студенти вже вважають 
доброю традицією фотографува-
тися поряд та тримати Альфреда 
Нобеля за руку на вдачу, а містя-
ни завжди заходять у меморіаль-
но-парковий комплекс «Планета 
Альфреда Нобеля», щоб зробити 
яскравi світлини.
 Сьогодні український Універ-
ситет пропонує сучасну, чесну та 
якісну вищу освіту, яка визнана 
у світі, активно розвиває та під-
тримує нобелівський рух, органі-
зовує та проводить міжнародні 
нобелівські конгреси, запрошує 
нобелівських лауреатів iз лек-
ціями, а також виховує майбут-
ніх нобелівських лауреатів».
 Ось таке відношення Універ-
ситет імені Альфреда Нобеля має 
до винахідника та засновника 
найпрестижнішої наукової пре-
мії у світі Альфреда Нобеля, під-
сумовує Тетяна Мішустіна. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

Ще одна перемога на «мовному фронті»: 
Конституційний Суд України визнав конс-
титуційним закон про забезпечення фун-
кціонування української мови як держав-
ної. Про це повідомляє пресслужба суду. 
Символічно, що рішення було ухвалене 
напередодні другої річниці функціонуван-
ня закону, який набув чинності 16 липня 
2019 року. 

Прокремлівські сили спіймали облизня
 Конституційність мовного закону 
просила розглянути група з 51 народ-
ного депутата попереднього скликання 
Верховної Ради — переважно колишні 
недобитки Партії регіонів, серед яких 
Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Тарас 
Козак, Нестор Шуфрич, Наталія Коро-
левська, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко 
(останні п’ятеро досі сидять у парламен-
ті, але вже під вивіскою ОПЗЖ). Зако-
ну, зокрема, закидали, що він, мовляв, 
був ухвалений із порушенням процеду-
ри, а також нібито дискримінує нацмен-
шини. Відповідне подання до КС «група 
дискримінованих» направила ще в чер-
вні 2019 року. Велика палата КСУ розпо-
чала розгляд справи 7 липня 2020 року. 
Щоб ухвалити рішення, знадобився рік. 
 Уповноважений із захисту держав-
ної мови Тарас Кремінь привітав рішен-
ня КСУ. «Вітаю рішення Конституцій-
ного Суду, який проявив державницьку 
позицію та став на бік національних ін-
тересів України, — цитує Уповноваже-
ного його пресслужба. — Захист мови 
— це захист національних інтересів Ук-
раїни. На 30-му році незалежності у нас 
немає права на поразки. Особливо при-
ємно, що ми маємо це рішення напере-
додні 16 липня — другої річниці дії мов-
ного закону та нового етапу імплемента-
ції його важливих норм». 
 «Кремлівські сили та влада Зеленсь-
кого спіймали облизня! — відреагував на 
рішення КСУ юрист і громадський діяч 
Андрій Смолій. — Це сталося всупереч і 
п’ятій колоні Кремля, і особисто Зеленсь-
кому, який ще вчора сказав, що Закон 
потрібно змінювати. Великий «привіт» 
Потураєву, Корнієнку та всім «слугам», 
що хотіли розтоптати нашу мову!»

«Свати», вчіть українську! 
 Але спроби знищити закон про мову 
не припиняються. І цього разу лазівки 
для обмежень функціонування закону 
депутати намагалися протягнути в за-
конопроєкт 5551-2, який до мови не має 
жодного стосунку, бо в ньому йдеться… 
про реставрацію пам’яток. І от саме в 
цей документ (його розглядали у четвер 
під вечір) якимось дивом втулили пун-
кти, які передбачали повне звільнення 
телебачення від виконання закону про 
мову, скасування чинних норм щодо ук-
раїнської мови реклами та передвибор-
чої агітації, повернення російської мови 
в освітній процес від садочків до універ-
ситетів тощо. 
 «Липень перетворюється у місяць бо-
ротьби українців за свою мову. Так було 
рік тому, коли ми відстояли освіту ук-
раїнською. Так було дев’ять років тому, 
коли у відповідь на русифікаційний за-
кон Ківалова—Колесніченка почався 
Мовний майдан, — нагадує народний 
депутат від «Європейської Солідарності» 
Володимир В’ятрович. — «Розвели як 
кошенят», — хизувався сваволею біль-
шості один iз лідерів Партії регіонів, 
нині покійний. Але кошенята виросли 
і навчилися захищати країну — на Май-
дані та на війні з Росією. Закон визна-
но неконституційним, а Колесніченко 
втік до Росії і вже як її громадянин слу-
жить окупантам. Це урок історії всім, 
хто думає, що може безкарно бавитися з 
мовою, право на яку українці виборюва-
ли століттями». 
 Усіх небайдужих учора заклика-
ли прийти під Верховну Раду на акцію 
«Не дамо продати мову». Але сталося 
диво! Як повідомив учора вранці Петро 
Порошенко, «на Бюджетному комітеті 
під вашим і нашим тиском усі русофіль-
ські поправки були відкликані. «Зали-
шилося 24 години, один день до 16 лип-
ня, коли цей закон буде функціонувати 
у повному обсязі. У тому числі для росій-
ських і проросійських серіалів, де, нама-
гаючись вислужитися перед агресором, 
русифікували Україну. Закон треба ви-
конувати. У тому числі і 95 кварталу», 
— зазначив лідер «Євросолідарності». 
Отже, ще одна перемога!
 Водночас Андрій Смолій зауважує, 
що розслаблятися рано. «Нам не варто 
втрачати пильності, з вересня, вважаю, 
такі атаки на мову буде продовжено, — 
каже він. — Тим більше що деякі норми 
закону будуть набувати чинності посту-
пово, а отже, їх імплементації знову чи-
нитимуть перешкоди». ■

ВІДЛУННЯ

Імені Альфреда Нобеля

■

МОВНЕ ПИТАННЯ

Ви чуєте, як липень 
шелестить? 
Щирою українською 

■ РІЧНИЦЯ

«Я не страждав — я чинив 
синівський обов’язок щодо 
України»
17 липня згадаймо 
Івана Геля, знакову 
постать 
українського 
дисидентського 
руху

■

Іван Гель: завжди на передовій української справи.❙

Конституційний, а не 
дискримінаційний: КСУ 
підтримав закон про мову
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У Білорусі затримали керівника 
правозахисного центру «Вясна»
 Білоруський правозахисний центр 
«Вясна» повідомив про затримання сво-
го очільника, колишнього політв’язня Алеся 
Бєляцького, а також правозахисниці Євгенії 
Бабаєвої, правозахисника Андрія Полуди та 
журналіста Сергія Сиса, передає інформаген-
ція «Інтерфакс». 14 липня білоруські силови-
ки прийшли також до офісів низки неурядо-
вих громадських і правозахисних організа-
цій, а також опозиційної партії «Білоруський 
народний фронт» (БНФ), Центру економічних 
досліджень Beroc, правозахисної організації 
«Гендерні перспективи», благодійного про-
єкту «Імена». У приміщеннях руху «За сво-
боду», Білоруської асоціації журналістів, Бі-
лоруського Гельсінського комітету, спілки бі-
лорусів світу «Бацькаўшчына» провели обшу-
ки. Окрім того, обшуки проводять у директорки 
Центру правової трансформації Lawtrend Оль-
ги Смолянко, Тамари Мацкевич («Таварыс-
тва беларускай школы») і Сергія Мацкевича 
(центр «Супольнасць»). У Комітеті держконт-
ролю відмовилися коментував обшуки у пра-
возахисників і приміщеннях громадських ор-
ганізацій. Самопроголошений Олександр Лу-
кашенко заявляв на зустрічі з президентом РФ 
Володимиром Путіним 13 липня, що в Білорусі 
«дуже активно почали роботу» щодо неурядо-
вих організацій і «так званих західних ЗМІ».

У Великій Британії поставили 
оперу про отруєння Олександра 
Литвиненка
 У листопаді 2006 року агенти ФСБ Росії 
отруїли полонієм-210 свого колишнього ко-
легу-перебіжчика, підполковника ФСБ Олек-
сандра Литвиненка. Через 15 років у Вели-
кій Британії історія його життя і смерті стала 
сюжетом для оперної постановки, повідом-
ляє «Євроньюс». У театрі Grange Park Opera 
в Сурреї, в 40 кілометрах від Лондона, прохо-
дять прем’єрні покази опери «Життя і смерть 
Олександра Литвиненка». Дозвіл на постанов-
ку дала вдова росіянина Марина Литвиненко. 
Як наголошує керівниця британської оперної 
трупи Васфі Кані, з поваги до вдови покійно-
го в постановці не робитиметься спроб пред-
ставити історію або біографію Литвиненка в 
навмисно спотвореному або гіпертрофовано-
му вигляді. Музику для твору написав Ентоні 
Болтон — британський інвестор, який останні-
ми роками також став захоплюватися написан-
ням музичних творів. У пошуках надихаючого 
сюжету Болтон прочитав книгу Марини Лит-
виненко та Олександра Гольдфарба «Смерть 
дисидента» і зрозумів: тут є все, що потріб-
но для великої сцени. Партію Олександра Лит-
виненка виконує тенор Едріан Дуайєр. Серед 
інших персонажів, задіяних у постановці, — 
Марина Литвиненко, олігарх Борис Березовсь-
кий і росіянин Андрій Луговий, якого вважають 
убивцею Литвиненка.

Звірства в Афганістані
 Афганські таліби заявили, що взяли під 
контроль важливий пропускний пункт Спін-
Болдак на кордоні з Пакистаном. Талібан ак-
тивно розвиває наступ по всьому Афганіста-
ну, доходячи до рубежів сусідніх країн, і вже 
фактично контролює кордони з Таджикиста-
ном, Туркменією та Іраном. Під контролем 
афганського уряду, крім Кабула, залишається 
зовсім небагато районів. На цьому тлі в ООН 
висловлюють величезну стурбованість стрім-
ким зростанням числа біженців. За даними 
ООН, iз січня цього року кiлькiсть переміще-
них осіб в Афганістані зросла на 270 тисяч чо-
ловік, так що загальна кiлькiсть біженців тепер 
перевищує 3,5 мільйона.
 У захоплених Талібаном регіонах угрупо-
вання встановлює свої жорсткі правила. Спо-
лучені Штати засудили відео ймовірної стра-
ти бойовиками екстремістського угруповання 
Талібан військових Афганістану. Представник 
Державного департаменту Нед Прайс 14 липня 
назвав дії людей на відео «звірством» і додав, 
що Вашингтон не має підстав сумніватися в ав-
тентичності запису. На ньому видно, як бой-
овики Талібану розстрілюють 22 службовців 
афганських сил безпеки після того, як ті скла-
ли зброю. Американський канал CNN стверд-
жує, що відео, правдивість якого йому вдалося 
підтвердити, було зняти в червні в місті Дав-
лат-Абад у провінції Фар’яб, неподалік кордо-
ну Афганістану з Туркменістаном. Адмініст-
рація президента США Джо Байдена планує 
почати евакуацію мешканців Афганістану, які 
допомагали американським військовим, в ос-
танній тиждень липня. 

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Європейська комісія опублікувала па-
кет iз 13 проєктів нормативно-правових 
актів, які стосуються найбільшої в історії 
кліматичної реформи. Вони мають забез-
печити досягнення цілей Європейського 
Союзу, щоб до 2030 року обмежити вики-
ди вуглекислого газу із 40 до 55 відсотків. 
Звідси і назва цього плану Fit for 55 («Па-
сує до 55» чи «Готовність 55»). Завдяки 
цьому Євроспільнота повинна досягти 
кліматичної нейтральності 2050 року.
 Це лише пропозиції Комісії. Остаточ-
ну форму положень мають узгодити дер-
жави-члени та Європейський парламент. 
Переговори можуть тривати два роки. Пе-
редбачається, що вони будуть складними, 
позаяк зміни стосуватимуться всіх галу-
зей економіки, компаній i домашніх гос-
подарств. Європейський парламент і краї-
ни-члени незабаром почнуть втілювати ці 
пропозиції до законів.
 Комісія пропонує, серед іншого, 2035 

року перейти на електричні автомобілі. 
Тоді вже буде неможливо придбати нову 
машину з дизельним або бензиновим дви-
гуном. Серед пропозицій — також підви-
щення енергоефективності будинків, 
пов’язане з модернізацією та утепленням 
більшості з них. Пропонується зменши-
ти число безкоштовних дозволів на вики-
ди вуглекислого газу. А для таких галу-
зей, як виробництво міндобрив, цементу 
і сталі, від 2035 року їх зовсім не буде. 
 Ці зміни обійдуться дорого, тому Єв-
ропейська комісія запропонувала збіль-
шити фонд на модернізацію до 10 мільяр-
дів євро, проте газ буде вилучений iз фі-
нансування. Крім того, Комісія має намір 
створити новий фонд у розмірі 70 мільяр-
дів євро у відповідь на побоювання, зокре-
ма Вишеградської групи, що поглибиться 
енергетична бідність.
 Загалом Європейський Союз опри-
люднив широкий план боротьби зі змі-
ною клімату задля того, щоб досягти 
вуглецевого нейтралітету до 2050 року. 

Зміни торкнуться електростанцій, авто-
мобілів, літаків, заводів, торгівлі та опа-
лення будинків. «Зараз Європа — це пер-
ший континент, який презентує всео-
сяжну архітектуру для втілення наших 
кліматичних амбіцій», — заявила прези-
дентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 
журналістам у Брюсселі. «Ми вже маємо 
мету, але зараз ми представляємо дорож-
ню карту того, як ми збираємося її досяг-
нути», — додала вона.
 ЄС виробляє лише 8% глобальних 
викидів, але прагне бути світовим ліде-
ром в екологізації економіки. Пропози-
ції, зокрема, передбачають суттєве поси-
лення стандартів максимально дозволе-
них викидів СО2 для нових автомобілів у 
наступні 15 років. Зокрема, до 2030 року 
автовиробники мусять скоротити вики-
ди вуглецю на 55 відсотків. Також у ЄС 
планують збільшити кількість зарядних 
станцій для електрокарів та іншими спо-
собами спонукати споживачів пересідати 
на електричні авто. 
 У рамках програми планують додат-
ково оподатковувати авіаційний сектор 
і судноплавство. Зокрема, Єврокомісія 
пропонує запровадити так званий «керо-
синовий податок» на авіаперельоти. Це 
може спровокувати подорожчання авіа-
квитків, передусім на рейси на невели-
кі відстані, пише інформагенція «Франс 
Пресс». ■

ОЙ ЩО БУДЕ!

І «керосиновий податок»
Європа до 2035 року має пересісти на електромобілі

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

На Кубі з неділі, 11 липня, три-
вають багатотисячні протести. 
Під гаслами «Геть диктату-
ру!» та «Ми хочемо свободи» 
громадяни 11-мільйонної ос-
трівної держави в Карибсь-
кому морі вийшли вимагати 
змін від уряду, який виявив-
ся неспроможним подолати 
економічну кризу, викликану 
пандемією коронавірусу, пові-
домляє «Радіо «Свобода». 
Багатотисячні мітинги — це 
рідкісне явище для острова, де 
панує комуністичний режим. 
Порожні полиці магазинів та 
аптек, репресії та коронавірус 
підживлюють обурення.

А комунізм так і не настав...
 Куба — одна з найбільш 
жорстко контрольованих країн 
у світі, саме тому недільні де-
монстрації вразили оглядачів, 
адже кожен, хто виходить на 
протест, ризикує потрапити у 
в’язницю за свої дії. Інакомис-
лення досі жорстоко караєть-
ся комуністичним режимом, 
що перебуває при владі понад 
шість десятиліть. 
 Антиурядові акції розпо-
чались iз демонстрації в місті 
Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, що 
на південний захід від Гавани, 
але незабаром поширилися по 
всій країні. Оглядачі кажуть, 
що той факт, що люди наважу-
ються на протест у маленьких 
містечках, де їх комуністична 
влада може легко вирахувати, 
свідчить про рівень гніву цих 
протестів. На деяких відео, які 
транслювали в прямому ефірі 
в соціальних мережах, можна 
було побачити, що люди пере-
кидають поліцейські машини 
та грабують деякі державні ма-
газини, де можна було купува-

ти товари за іноземну валюту. 
Ці магазини для багатьох були 
єдиною можливістю придба-
ти товари першої необхідності, 
але ціни в них — зависокі для 
зубожілого кубинського насе-
лення. 
 Цукор, який здебільшо-
го експортується, є ключовим 
джерелом прибутку для Куби. 
Але врожай та експорт цього 
року був набагато гіршим, ніж 
очікувалося. Туризм, інший 
стовп економіки, підірвали об-
меження на подорожі під час 
пандемії коронавірусу. Пан-
демія також призвела до довгих 
черг, у яких кубинцям дово-
диться стояти, щоб купити най-
простіші товари: масло, мило, 
курятину. У багатьох провін-
ціях почали продавати гарбу-
зовий хліб через брак пшенич-
ного борошна. В аптеках і лі-
карнях стало не вистачати ос-
новних ліків, багато медичних 
центрів перевантажені. А пан-
демія, яка, здавалося, в перші 
місяці 2020 року перебувала 
під контролем, нещодавно за-
лютувала з новою силою.
 Інформагенції повідомля-
ють, що з початком акцій ін-
тернет по всьому острову було 
відключено. Це сталося через 
зростаючий вплив незалеж-
них інтернет-ЗМІ та соцмереж 
на громадське життя на ост-
рові. Доступ до інтернету доз-
волив безлічі незалежних ЗМІ 
висвітлювати теми, яких уни-
кають офіційних медіа, а в де-
яких випадках ці публікації на-
віть змушували уряд відповіда-
ти на критику через офіційні 
ЗМІ.

Наказ — битися!
 У понеділок у телевізійно-
му зверненні президент Мігель 
Діас-Канель звинуватив США 

в труднощах, що виникли в 
країні, та назвав протестуваль-
ників найманцями, які працю-
ють за вказівкою США для де-
стабілізації ситуації в країні. 
Він назвав жорсткі санкції про-
ти Куби, що існують у різних 
формах з 1962 року, «політи-
кою економічного задушення» 
і закликав своїх прихильників 
вийти на захист революції, ма-
ючи на увазі повстання 1959 
року, яке поклало початок ко-
муністичному правлінню.
 Президент Мігель Діас-Ка-
нель перед об’єктивами камер 
закликав прибічників уряду 
виступити проти антиурядових 
протестів: «Якщо вони хочуть 
розпочати революцію, їм дове-
деться переступити через наші 
трупи». «Наказ битися відда-
но — на вулицю, революціоне-
ри!» — закликав Діас-Канель. А 
міністр закордонних справ Куби 
опублікував відео, на якому вид-
но, як прихильники уряду мар-
ширують і вигукують: «Ці ву-
лиці належать Фіделю [Кастро, 
покійному лідеру кубинської ре-
волюції]». До Гавани та інших 
міст було стягнуто багато вій-
ськових та поліції. Поліцейсь-
кі застосовували сльо зогінний 
газ та гумові кийки проти учас-
ників демонстрації. У відповідь 
розгнівані демонстранти кида-
ли каміння в правоохоронців 
та трощили поліцейські авто-
мобілі.

 Підтверджено загибель од-
ного маніфестанта. Про долю 
близько 150 учасників акцій 
нічого не відомо. Як повідомля-
ють правозахисники, за затри-
маннями демонстрантів пішли 
арешти опозиційних активістів 
і журналістів.
 Президент США Джо Бай-
ден заявив, що «кубинський 
народ сміливо відстоює свої ба-
зові та загальнолюдські права», 
а найвищий американський 
дипломат з питань Латинсь-
кої Америки Джулі Чунг напи-
сала в твіттері, що США «гли-
боко стурбовані» закликами 
до бойових дій на Кубі. США, 
що мають тривалу історію про-
тистояння з Кубою, заявили, 
що підтримують кубинців, і за-
кликали представників уряду 
утримуватися від насильства. 
Політики–республіканці кри-
тикують президента Джо Бай-
дена за «слабку реакцію». Се-
натор від штату Флорида Мар-
ко Рубіо у твітері звертається до 
президента США, щоб той на-
дав більшу допомогу протесту-
вальникам, бо «ситуація вихо-
дить з-під контролю».
 Тим часом речниця мініс-
терства закордонних справ Росії 
Марія Захарова заявила, що 
Москва «пильно стежить» за си-
туацією «на Кубі та навколо неї» 
і вважає «неприпустимим втру-
чання у внутрішні справи суве-
ренної держави». ■

Доведений до відчаю народ здатний на все.❙

ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ 

«Острів свободи» вимагає 
свободи
Економічна криза і пандемія спровокували 
народні заворушення на Кубі

■



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, 5.30 «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, 2.55 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Х/ф «Зоряний пил»

ІНТЕР

03.20 «Орел і решка. Морський 

сезон»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 0.55 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 «Речдок»

08.55, 18.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

10.50 Х/ф «Жандарм із Сан-

Тропе»

12.50 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»

14.50 Х/ф «Жандарм 

одружується»

16.35 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса і доктора 

Ватсона»

04.40 «Мультфільм»

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 Агенти справедливості

14.30, 15.30, 2.00 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Затемнення»

00.10 Велика деолігархізація

01.30 Телемагазин

03.30 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.55 Громадянська оборона

07.45, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

08.45 Факти. Ранок

09.10 Х/ф «Тремтіння 
землі-3: повернення в 
Перфекшен»

11.15, 13.15 Х/ф «Тремтіння 
землі-4: легенда 
починається»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.10 Х/ф «Тремтіння 
землі-5: кровна рідня»

16.45 Х/ф «Тремтіння 
землі-6»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.10, 21.25 Х/ф «Рембо-4»
22.15 Х/ф «Полювання на 

злодіїв»
01.05 Х/ф «Зелена книга»
03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.40 «Kids time»

06.05 «М/c Том і Джеррі»

07.45 «Орел і решка»

09.55 Т/с «Надприродне»

10.50 Х/ф «Блакитна лагуна»

12.55 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

15.00 Х/ф «Блакитна лагуна: 

пробудження»

16.55 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Відпадний 

препод»

23.30 Х/ф «Відпадний 

препод-2»

01.45 «Improv Live Show»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «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, 0.00, 1.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25, 0.15 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 «Великі танкові 

битви»

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 Д/с «Апокаліпсис»

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»

05.25 «Таємниці кримінального 

світу»

06.40 Т/с «Паршиві вівці»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 3.00 «Свідок»

14.50, 17.00, 3.30 «Випадковий 

свідок»

17.50 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 Х/ф «Поганий 

лейтенант»

03.35 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

09.00 М/ф «Аладдін»

09.25 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.40 Т/с «Швидка»

19.10 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

10.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.40, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 Звана вечеря

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «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»

06.25 Т/с «Опер за викликом-3»

10.45 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

13.05 Х/ф «Хижаки»

15.10 «Загублений світ»

18.15, 3.55  «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Гроші-2021»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.35, 0.35 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.10 «Дубинізми»

02.25 Х/ф «Литовське 

весілля»

04.25 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сантос» — «Стронгест». 

Кубок Лібертадорес

07.50, 19.15, 21.30, 23.30, 1.30, 

3.30, 5.30 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 12.50, 15.25 «EURO NON 

STOP»

10.55 Швеція — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

13.30 Хорватія — Чехія. УЄФА 

Євро-2020

16.05 Англія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

18.00 «Великий футбол»

19.30 Yellow

19.40 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.40 «Олімпік» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

23.40 «Фортуна» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

01.40 Норвегія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2022

03.40 «Бока Хуніорс» — 

«Ланус». Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.15, 1.20, 

3.20 Топ-матч

06.10 «Фортуна» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Шахтар» — «Ворскла 

(2020 р. /21). Чемпіонат 

України

10.10 «Барселона» — «Бока 

Хуніорс». Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

12.55 Д/с «Класика Євро» 

13.25, 16.50, 19.25 «EURO NON 

STOP»

14.55 Швеція — Словаччина. 

УЄФА Євро-2020

17.30 Хорватія — Чехія. УЄФА 

Євро-2020

20.05 Англія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

22.00 «Великий футбол»

23.30 Іспанія — Греція. Відбір 

до ЧС-2022

01.30 «Львів» — «Ворскла» 

(2020 р. /21). Чемпіонат 

України

03.30 Хорватія — Вірменія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00, 12.10, 5.30 Містична 

Україна

06.50 Страх у твоєму домі

07.35 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

10.00, 1.30 Речовий доказ

11.10 Скептик

13.00, 19.55 Секретні території

14.00, 18.55, 4.40 Ремесла за 

призначенням

15.00 Божевільний світ

16.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55 Левиний рик

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.25 Стежина війни

02.35 Бандитський Київ

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. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

13.00 Х/ф «Прикинься моїм 

хлопцем»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 

принцеси Герцелінди»

02.00 Т/с «Три сестри»

03.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

15.30 Правила виживання

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

09.00 Х/ф «Діти шпигунів»

10.45 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Гіллз»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Лис і Дрізд»

06.40 М/ф «Найголовніший 

горобець»

06.50 М/ф «Чарівні окуляри»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Візуальний код

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.40 Край пригод

11.55 Буковинські загадки

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт. Хорея Козацька

17.30 Д/ф «Світ дикої природи»

18.55 Вижити у рифах

19.55, 21.55 Д/ф «Дикі тварини»

23.00 Перша шпальта

01.25, 3.00 Суспільна студія. 

Головне

04.05 Д/ф «Норильське 

повстання»
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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, 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, 2.40 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.30 Х/ф «Брати Грімм»

ІНТЕР

05.25, 0.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Речдок»

08.50 «Позаочі»

09.50 Т/с «Моя сім’я та інші 

звірі»

11.50 Х/ф «007: доктор Ноу»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.45 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Собака 

Баскервілів»

04.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Затемнення»

23.10, 2.00 Т/с «Німа»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50, 20.25, 2.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.30 Дизель-шоу

11.45, 23.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.10 Х/ф «Наймані 

вбивці»

16.25 Х/ф «Танго і Кеш»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

00.20 Х/ф «Гра»

03.20 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»

10.05 Т/с «Надприродне»

12.50 «Шахраї в мережах»

14.50 Х/ф «Книга джунглів»

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Махач учителів»

22.50 Х/ф «Денніс-мучитель»

00.50 «Improv Live Show»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.15 Особливий погляд

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 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»

13.10 Д/с «Авіаносці»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

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 Д/с «Апокаліпсис»

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, 14.50, 17.00, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 

«Свідок»

09.00 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Будьте здоровi»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.40 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

08.55 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.40 Т/с «Швидка»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

06.25 Т/с «Комісар Рекс»

10.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.40, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 Звана вечеря

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «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 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

07.55 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: тил»

09.30 Х/ф «Морський 
піхотинець-4: рухома 
мішень»

11.20 «Загублений світ»

18.15, 3.40 «Спецкор»

18.50, 4.10 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.35 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.45, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 Х/ф «Турнір на 
виживання»

04.40 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Хуніор» — 

«Флуміненсе». Кубок 

Лібертадорес

07.50, 21.30, 5.30 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 12.55, 15.25 «EURO NON 

STOP»

10.55 Угорщина — Франція. 

УЄФА Євро-2020

13.30 Португалія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

16.05 Іспанія — Польща. УЄФА 

Євро-2020

18.00 «Великий футбол»

19.05 Д/с «Класика Євро» 

19.30, 2.00 Yellow

19.40 «Рівер Плейт» — 

«Архентінос». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

21.40 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

23.30 «Аякс» — «Геренвен». 

Чемпіонат Нідерландів

01.10 LIVE. «Атлетіку» — «Бока 

Хуніорс». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

03.10 Нідерланди — Югославія 

(2000 р.)

03.40 «Сентраль» — «Олд 

Бойз». Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.15, 1.20, 

3.20 Топ-матч

06.10 «АЗ Алкмаар» 

— «Валвейк». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 Олімпік» — «Десна (2020 

р. /21). Чемпіонат України

10.10 «Атлетіко Насьйональ» 

— «Архентінос». Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

12.55 Д/с «Класика Євро» 

13.25, 16.55, 19.25 «EURO NON 

STOP»

14.55 Угорщина — Франція. 

УЄФА Євро-2020

17.30 Португалія — Німеччина. 

УЄФА Євро-2020

20.05 Іспанія — Польща. УЄФА 

Євро-2020

22.00 «Великий футбол»

23.05 Yellow

23.30 Ізраїль — Данія. Відбір до 

ЧС-2022

01.30 «Олімпік» — «Маріуполь 

(2020 р. /21). Чемпіонат 

України

03.30 Боснія і Герцеговина 

— Чорногорія. Контрольна 

гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.10 Страх у твоєму домі

07.10 Бандитський Київ

08.40 Правда життя

09.50, 1.35 Речовий доказ

11.00 Скептик

12.00, 5.10 Містична Україна

12.50, 19.50 Секретні території

13.50, 4.20 Ремесла за 

призначенням

14.50 Божевільний світ

15.50, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.50 Дика природа Чилі

18.50 Неймовірні винаходи

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Стежина війни

02.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

13.00, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

15.30 Правила виживання

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

09.00 Х/ф «Діти шпигунів-2: 
острів утрачених мрій»

10.45 Х/ф «Полісмен із 
Беверлі-Гіллз-2»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Парасолька на 

полюванні»

06.40 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

06.50 М/ф «Кривенька Качечка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Візуальний код

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.40 Край пригод

11.55 Буковинські загадки

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Суперчуття»

21.55 Д/ф «Дикі тварини»

23.00 Наші гроші

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
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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, 4.30 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»

22.55, 3.25 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Х/ф «Хранителі»

ІНТЕР

05.25, 23.55 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.05, 15.00, 16.00 

«Речдок»

08.50 «Позаочі»

09.50 Т/с «Моя сім’я та інші 

звірі»

11.50 Х/ф «007: Із Росії з 

любов’ю»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.45 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Скарби Агри»

04.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Затемнення»

23.10, 2.00 Т/с «Втікачі»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.55 Дизель-шоу

11.40, 13.15, 23.15 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.10 Х/ф «Денне 

світло»

17.00 Х/ф «Рембо-4»

18.45 Факти. Вечір

20.25 Спецпроєкт «МН-17. Роки 

брехні»

00.30 Х/ф «Пункт 

призначення-4»

02.00 Секретний фронт

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.40 «Kids time»

06.05 «М/c Том і Джеррі»

07.45 «Орел і решка»

09.50 Т/с «Надприродне»

12.30 «Шахраї в мережах»

14.30 Х/ф «Відпадний 

препод»

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Черговий тато»

22.50 Х/ф «Черговий тато: 

літній табір»

00.40 «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, 0.15 Невигадані історії

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 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»

13.10 Д/с «Авіаносці»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

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 Д/с «Апокаліпсис»

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, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Вартість життя»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.05 М/ф «Вартові Галактики»

08.55 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.55 Т/с «Швидка»

19.20 Т/с «Касл»

21.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.55 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.30 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

06.15 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.40, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 Супербабуся

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «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 Х/ф «Команда 8: у тилу 

ворога»

08.00 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»

09.55 Х/ф «Ніч у музеї»

12.05, 19.30 «Загублений світ»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

20.35 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.50, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.15 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіку Мінейру» 

— «Бока Хуніорс». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 21.30, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 11.10 «EURO NON STOP»

10.30, 14.45 Yellow

10.40 Д/с «Класика Євро» 

12.50 Італія — Вельс. УЄФА 

Євро-2020

14.55 Швейцарія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2020

16.50 «Великий футбол»

18.20 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020

19.15 Д/с «Класика Євро» 

19.45 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.40 «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

23.40 «Гронінген» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

01.40 Фінляндія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2022

03.40 «Уракан» — «Бока 

Хуніорс». Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.30, 3.10 

Топ-матч

06.10 «Гронінген» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 Львів — Дніпро-1 (2020 р. 

/21). Чемпіонат України

10.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Бока Хуніорс». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

12.55 Д/с «Класика Євро» 

13.25, 15.10 «EURO NON STOP»

14.40 Португалія — Німеччина 

(2008 р.)

16.50 Італія — Вельс. УЄФА 

Євро-2020

18.45, 22.15, 2.00 Yellow

18.55 Швейцарія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2020

20.45 «Великий футбол»

22.25 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020

23.20 Шотландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2022

01.10 LIVE. «Палмейрас» 

— «Універсідад 

Католіка». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

03.30 Нідерланди — Шотландія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

09.50, 1.35 Речовий доказ

11.00 Скептик

12.00, 5.40 Містична Україна

12.55, 19.50 Секретні території

13.55, 17.50, 4.50 Дика природа 

Чилі

14.55 Божевільний світ

15.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване

18.50 Неймовірні винаходи

22.35 Океани

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

02.40 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

12.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

13.00, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Межа»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

15.30 Правила виживання

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

09.00 Х/ф «Діти шпигунів 3D: 

гру завершено»

10.45 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Гіллз-2»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Ниточка та кошеня»

06.40 М/ф «Чому зникла шапка-

невидимка»

06.50 М/ф «Про кішку, яка упала 

з неба»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Візуальний код

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.40 Край пригод

11.55 Буковинські загадки

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

17.30 Наші гроші

18.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Суперчуття»

21.55 Д/ф «Дикі тварини»

23.00 Д/ф «Світ дикої природи»

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

04.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 5.30 «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, 3.00 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

00.35 Детектив «Дев’ята брама»

ІНТЕР

05.25, 0.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.10, 15.05, 16.05 

«Речдок»

08.50 «Позаочі»

09.50 Т/с «Готель «Імперіал»

12.00 Х/ф «007: Голдфінгер»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.45 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Двадцятий вік 
починається»

04.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Затемнення»

23.10, 2.00 Т/с «Компаньйонка»

01.30 Телемагазин

03.15 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15, 21.30 Дизель-шоу

11.50, 13.15 Х/ф «Гра»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.10 Х/ф «Полювання 
на злодіїв»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25, 2.00 Антизомбі

23.05 «На трьох»

00.20 Х/ф «Пункт 
призначення-5»

03.30 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 «Надприродне»

12.40 «Шахраї в мережах»

14.30 Х/ф «Відпадний 

препод-2»

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Ну що, приїхали?»

23.00 Х/ф «Ну що, приїхали: 

ремонт»

00.55 «Improv Live Show»

02.40 «Служба розшуку дітей»

02.45 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25, 0.15 Вечір з Яніною 

Соколовою

07.10, 8.30, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 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»

13.10 Д/с «Авіаносці»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

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 Д/с «Апокаліпсис»

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 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

17.50 «Правда життя»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.40 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.05 М/ф «Вартові Галактики»

08.55 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.45 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.20 Т/с «Касл»

21.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

06.40 Т/с «Комісар Рекс»

10.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.40, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»

19.40 Супербабуся

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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»

13.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Х/ф «Назад у майбутнє»

09.00 Х/ф «Назад у майбутнє-2»

11.05 Х/ф «Назад у майбутнє-3»

13.20 «Загублений світ»

18.15, 2.15 «Спецкор»

18.50, 2.45 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Секретні матеріали» 

(дайджест)

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.50, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

03.15 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 10.25, 14.40, 19.25, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 11.10, 16.50 «EURO NON 

STOP»

10.40 Д/с «Класика Євро» 

12.45 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

14.55 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

17.35 Росія — Данія. УЄФА 

Євро-2020

19.40 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

21.35 «Великий футбол»

22.45 Yellow

22.55 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020

23.50 «Віллем ІІ» — 

«Феєнорд». Чемпіонат 

Нідерландів

01.40 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

03.40 «Рівер» — «Сан-

Лоренсо». Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 18.45, 23.25, 

2.45 Топ-матч

06.10 «Віллем ІІ» — 

«Феєнорд». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Інгулець» — «Маріуполь 

(2020 р. /21). Чемпіонат 

України

10.10 Расінг» — «Сан-Паулу». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

12.55 Д/с «Класика Євро» 

13.25, 15.10, 20.50 «EURO NON 

STOP»

14.25 Yellow

14.40 Д/с «Класика Євро» 

16.45 Україна — Австрія. УЄФА 

Євро-2020

18.55 Півн. Македонія 

— Нідерланди. УЄФА 

Євро-2020

21.35 Росія — Данія. УЄФА 

Євро-2020

23.40 Фінляндія — Бельгія. 

УЄФА Євро-2020

01.35 «Великий футбол»

03.00 Д/с «Класика Євро» 

03.30 Німеччина — Данія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.20 Бандитський Київ

08.50 Правда життя

10.00, 1.35 Речовий доказ

11.10 Скептик

12.10, 5.10 Містична Україна

13.00, 19.50 Секретні території

14.00, 4.20 Дика природа Чилі

15.00 Божевільний світ

16.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55, 22.35 Океани

18.50 Неймовірні винаходи

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

02.40 Доктор Хайм

03.30 Аджимушкай

К1

06.30 Страх у твоєму домі

07.20 Бандитський Київ

08.50 Правда життя

10.00, 1.35 Речовий доказ

11.10 Скептик

12.10, 5.10 Містична Україна

13.00, 19.50 Секретні території

14.00, 4.20 Дика природа Чилі

15.00 Божевільний світ

16.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.55, 22.35 Океани

18.50 Неймовірні винаходи

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

02.40 Доктор Хайм

03.30 Аджимушкай

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

15.30 Правила виживання

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

09.00 Х/ф «Принцеса для 

дракона»

10.45 Х/ф «Підняти перископ»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 3.45 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Бегемот і Сонце»

06.40 М/ф «Цап і Баран»

06.50 М/ф «Як метелик вивчав 

життя»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 

5.10 Новини

07.05, 0.20 Д/ф «Тероризм, якому 

змогли запобігти»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Візуальний код

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.40 Край пригод

11.55 Буковинські загадки

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Концерт «Кобза»

17.30, 19.30 Д/ф «Світ дикої 

природи»

18.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Суперчуття»

21.55 Д/ф «Дикі тварини»

23.0 Схеми. Корупція в деталях

01.10 Пишемо історію

01.25, 3.05 Суспільна студія. 

Головне

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20, 3.55, 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»

22.25 Комедія «Ніч у музеї-3. 

Секрет гробниці»

00.25 Жахи «Монстро»

02.05 Х/ф «Брати Грімм»

05.15 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.25, 23.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 14.40, 15.30, 16.10, 0.50 

«Речдок»

08.50 «Позаочі»

09.50 Т/с «Готель «Імперіал»

12.00 Х/ф «007: куляста 

блискавка»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Фантомас»

02.35 «Чекай на мене. Україна»

04.05 «Україна вражає»

04.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

05.20 «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

10.40 Т/с «Мама моєї доньки»

14.40, 15.30 Т/с 

«Вісімнадцятирічний 

олігарх»

20.10 «Говорить Україна»

23.00 Перші. Шоу Василя 

Голованова

00.15, 2.00 Т/с «Незабута»

01.30 Телемагазин

04.15 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.25 Факти

04.50 Громадянська оборона

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, 23.40, 1.50 «На трьох»

12.25, 13.15 Х/ф «Зелений 

шершень»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.10 Х/ф «Перший 

лицар»

18.45 Факти. Вечір

23.00 «На трьох-10»

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «М/c Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 «Шахраї в мережах»

14.25 Х/ф «Після заходу 

сонця»

16.15 Х/ф «Золото дурнів»

18.50 Х/ф «Білі ціпоньки»

21.00 Х/ф «Ціпонька»

23.05 Х/ф «Три метри вище 

неба»

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, 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 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 12.30 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

11.10, 0.15 Д/с «Бойові кораблі»

13.10 Д/с «Авіаносці»

14.10, 5.10 Д/с «Великі танкові 

битви»

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 Лінійка документального 

кіно

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Апокаліпсис»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.25 «Правда життя»

07.50, 14.45, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 «Страх у твоєму домі»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

23.00 Т/с «Сліпа зона»

00.45 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Реальні злочинці»

03.15 «Речовий доказ»

03.45 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

08.05 М/ф «Вартові Галактики»

08.55 М/ф «Аладдін»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.45 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.05 Т/с «Суперкопи»

16.35 Т/с «Швидка»

19.15 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25 Х/ф «Полювання на 

колишню»

07.45 Врятуйте нашу сім’ю

13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

22.50 Т/с «Слід»

00.40 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка» з 

Христиною Чернегою

18.3 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

22.45 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Ніч у музеї»

08.10 Х/ф «Інтерв’ю з 

убивцею»

10.05 Х/ф «Хижаки»

12.10 «Загублений світ»

18.15, 2.15 «Спецкор»

18.50, 2.45 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Х/ф «Прометей»

22.05 Х/ф «Чужий: заповіт»

00.25 Х/ф «Експедиція 

Юрського періоду»

03.15 «Цілком таємно-2017»

03.40 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Палмейрас» — 

«Універсідад Католіка». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 10.25, 14.40 Топ-матч

08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

08.55 Д/с «Класика Євро» 

09.25, 11.10 «EURO NON STOP»

10.40 Д/с «Класика Євро» 

12.45 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

15.00, 20.15, 22.30 Футбол NEWS

15.15 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

17.05 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020

18.00 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

18.30, 21.25 «Тур ONLINE»

19.25 LIVE. Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

21.55 Д/с «Класика Євро» 

22.20 Yellow

22.45 «Архентинос» — «Рівер 

Плейт». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

00.30 «ПСВ» — «Фортуна». 

Чемпіонат Нідерландів

02.15 Іспанія — Греція. Відбір 

до ЧС-2022

04.00 «Рівер Плейт» 

— «Альдосіві». Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.35, 18.45 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Фортуна». 

Чемпіонат Нідерландів

08.00, 10.00, 21.55 Yellow

08.10 «Колос» — «Минай (2020 

р. /21). Чемпіонат України

10.10 «Палмейрас» — 

«Універсідад Католіка». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

12.00 «HIGHTLIGHT SHOW»

13.00 Д/с «Класика Євро» 

13.30, 15.10 «EURO NON STOP»

14.40 Д/с «Класика Євро» 

16.45 Хорватія — Шотландія. 

УЄФА Євро-2020

18.55 Чехія — Англія. УЄФА 

Євро-2020

20.50 «Великий футбол»

22.05 Норвегія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2022

23.55 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

01.45 «Олександрія» — «Львів 

(2020 р. /21). Чемпіонат 

України

03.30 Іспанія — Португалія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

10.00, 1.35 Речовий доказ

11.10 Скептик

12.10, 5.30 Містична Україна

13.05, 19.50 Секретні території

14.05, 4.40 Дика природа Чилі

14.35 Божевільний світ

15.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

16.55, 22.35 Океани

17.55 Неймовірні винаходи

18.50 Ремесла за призначенням

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Таємнича світова війна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.50 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

12.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 Х/ф «Досягни успіху»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Дива світу-2»

00.00 Х/ф «Розділювач»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 16.30, 20.40 Дачна 

відповідь

09.20, 19.00 Шість соток

11.10, 17.20 Удачний проєкт

12.00, 14.30 Правила життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.30 Спеція

15.30 Правила виживання

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

09.00 Х/ф «Дванадцять 

місяців»

11.00 Х/ф «Старскі та Гатч»

12.45, 18.00 4 весілля

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 2.15 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

22.00 Вечірка

23.00 Країна У-2

23.30 Країна У

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Рятівники

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Братик Кролик і 

братик Лис»

06.40 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»

06.50 М/ф «Кульбаба — товсті 

щоки»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 

21.00 Новини

07.05 Д/ф «Тероризм, якому 

змогли запобігти»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Візуальний код

08.50 ЗаАрхівоване

09.05 Телепродаж

09.35 Т/с «Гордість»

11.40 Край пригод

11.55 Буковинські загадки

12.00, 18.20 Суспільна студія

13.10 Cтудія Токіо-2020

13.50, 22.05 ХХХII літні 

Олімпійські ігри. 

Церемонія відкриття

18.55 Перша шпальта

19.30 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Суперчуття»

21.45 Доба Олімпійських ігор

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Фехтування

04.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Спортивна гімнастика

04.35 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Кульова стрільба

05.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування

05.50 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 18.30 «Світ навиворіт»

14.00 Комедія «Свати»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 2.50 «Вечірній квартал»

22.10, 4.20 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 Детектив «Дев’ята брама»

ІНТЕР

05.50, 3.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

06.45 «Слово предстоятеля»

06.55 Х/ф «Том Сойєр»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Вертикаль»

12.40 Х/ф «Місце зустрічі 

змінити не можна»

20.00, 3.20 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Х/ф «Ти будеш моєю»

00.05 Т/с «Нехай говорять»

04.45 Х/ф «Де ти, Багіро?»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.10 Реальна містика

08.50 Т/с «Я заплачу завтра»

12.45, 15.20 Т/с «Час іти, час 

повертатися»

17.00, 21.00 Т/с «Сім’я на рік»

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Мама моєї 

доньки»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Не дай себе обдурити

05.30 Багач — бідняк. Реаліті-

шоу

07.30, 11.00 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

08.40, 12.20, 13.00 «На трьох»

09.45 Дизель-шоу

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Перший лицар»
16.35 Х/ф «Будь кмітливим!»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

21.25 Х/ф «Копи на підхваті»
23.35 Х/ф «Адреналін»
01.20 Громадянська оборона

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.45 «Вар’яти»

06.05 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 Х/ф «Королівський 

коргі»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Дівчата. 

Небачене»

12.10 «Орел і решка»

15.10 Х/ф «Ну що, приїхали?»

17.10 Х/ф «Ну що, приїхали: 

ремонт»

19.05 Х/ф «Двоє: я і моя тінь»

21.00 Х/ф «Мій шпигун»

23.10 Х/ф «Три метри вище 

неба-2: я тебе хочу»

01.55 «Improv Live Show»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.10, 7.10, 1.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15, 18.30, 0.35 Невигадані 

історії

10.35 Медекспертиза

11.10 Д/с «Бойові кораблі»

12.15 Концерт підтримки 

О. Сафонова

15.15 Індійський фільм «За 

звичкою»

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 «Прямим текстом»

23.30 Гончаренко рулить

00.10 Є сенс

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.45 «Втеча. Реальні історії»

07.05 Т/с «СБУ. Спецоперація»

11.05 «Україна вражає»

12.50 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.00 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 3.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Близнюки-

дракони»

21.35 Х/ф «Ведмежатник»

00.00 Х/ф «Викрадений»

01.55 «Таємниці кримінального 

світу»

03.30 «Випадковий свідок»

04.00 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.15 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.10 Т/с «Друзі»

14.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.35 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

05.55 Наречена для тата

13.55, 23.20 Звана вечеря

16.25 Супербабуся

21.00 МастерШеф. CELEBRITY

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»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.10 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Прометей»

15.50 Х/ф «Чужий»

18.10 Х/ф «Чужі»

21.00 Х/ф «Макс Пейн»

22.55 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»

00.50 Х/ф «Кармузська 

війна»

02.50 «Відеобімба-2»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Архентинос» — «Рівер 

Плейт». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

07.50, 9.50, 5.40 Топ-матч

08.00 «Твенте» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS

10.15, 17.05 «Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

12.05, 1.05 Огляд турніру. УЄФА 

Євро-2020

13.00 Словаччина — Іспанія. 

УЄФА Євро-2020

14.50 Yellow

15.15 Швеція — Польща. УЄФА 

Євро-2020

18.50 Німеччина — Угорщина. 

УЄФА Євро-2020

20.40 Португалія — Франція. 

УЄФА Євро-2020

22.45 Д/с «Класика Євро» 

23.15 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

02.00 Ізраїль — Данія. Відбір до 

ЧС-2022

03.50 «Колон» — «Уніон». 

Кубок Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Феєнорд» — «Спарта». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10, 13.25, 1.45 «Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

09.55 «Архентинос» — «Рівер 

Плейт». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

11.40 «Венло» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

15.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Бока Хуніорс». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

16.55 LIVE. «Верес» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

17.45, 20.15 Футбол NEWS

18.55, 21.25 «Тур ONLINE»

19.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

21.55 Yellow

22.05 Хорватія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2022

23.55 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

03.30 Швеція — Вірменія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.05, 1.45 Містична Україна

09.55 Правда життя

11.00 Речовий доказ

12.10, 23.00 Секретні території

13.05 Код доступу

15.05, 0.00 Вирішальні битви 

Другої світової

16.00 Титанік: наслідки

18.00, 0.55 Дика природа Чилі

19.00 Океани

21.00 Як ми створили бомбу

02.35 Ілюзії сучасності

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

12.10 Х/ф «Досягни успіху»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Голі перці»

01.35 Т/с «Три сестри»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30, 0.30 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Правила виживання

12.50 Один за 100 годин

14.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

22.30 Знаменитості

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Діти шпигунів»

11.00 Х/ф «Діти шпигунів 3D: 

гру завершено»

12.45, 13.45, 14.45, 23.00, 0.00, 

1.00 Одного разу під 

Полтавою

13.15, 14.15, 23.30 Танька і 

Володька

15.15 Х/ф «Думками 

навиворіт»

17.00 Х/ф «Ігри з вогнем»

18.45 Х/ф «Родина за 

хвилину»

21.00 Х/ф «Зоонаглядач»

00.30, 1.30 Країна У-2

02.15 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 11.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри. Дзюдо

08.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Спортивна гімнастика

09.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Кульова стрільба

10.30, 16.30 Студія Токіо-2020

13.50 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Фехтування

18.00, 21.00, 0.00 Новини

18.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання

20.00, 21.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

21.30 Доба Олімпійських ігор

00.25 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

02.00 Д/ф «Світ дикої природи»

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування

04.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання. Кульова 

стрільба
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 4.20 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Х/ф «Люди ікс. 

Апокаліпсис»

23.40 Фантастика «Нові 

мутанти»

01.50 Х/ф «Хранителі»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Пригоди 

Гекльберрі Фінна»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.10 «Речдок. Випереджаючи 

час»

18.00 Х/ф «Фантомас»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Винесені з моря»

22.20 Х/ф «Золоте теля»

01.45 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.00 Реальна містика

09.50 Т/с «Затемнення»

17.00, 21.00 Т/с «Се ля ві»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Я заплачу 

завтра»

01.30 Телемагазин

03.10 Гучна справа

04.45 Агенти справедливості

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Особливості національної 

роботи

06.55, 10.55 Багач — Бідняк. 

Реаліті-шоу

07.55, 0.50 Антизомбі

08.55 Секретний фронт

09.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф «Будь 

кмітливим!»

12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Копи на підхваті»
16.40 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Шторму 

назустріч»
20.55 Х/ф «Хижак» 
23.00 Х/ф «Адреналін-2: 

висока напруга»

02.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.50, 1.00 «Вар’яти»

06.25 «Таємний агент»

07.45, 9.10 «Kids time»

07.50 «М/ф Том і Джеррі: 

шпигунські пристрасті»

09.15 Х/ф «Денніс-мучитель»

11.25 Х/ф «Черговий тато: 

літній табір»

13.05 Х/ф «Черговий тато»

15.00 Х/ф «Двоє: я і моя тінь»

17.05 Х/ф «Мій шпигун»

19.05 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

21.00 Х/ф «Канікули»

23.00 «Improv Live Show»

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, 16.00, 

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, 15.15 Індійський фільм 

«Незрівнянний»

16.10 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 Політклуб В. Портнікова

23.00 Суботній політклуб 

В. Портнікова

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.30 Х/ф «Весь світ в очах 

твоїх...»

06.45 «Слово Предстоятеля»

06.55 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.20 Т/с «Смерть у раю»

13.30 Х/ф «Близнюки-

дракони»

15.30 Х/ф «Ведмежатник»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.00 Х/ф «Таємничий острів»

20.50 Х/ф «Полювання на 

тінь»

23.00 Х/ф «Деяка 

справедливість»

01.00 Х/ф «Викрадений»

02.55 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15, 0.40 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.15 Т/с «Друзі»

14.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.30 Т/с «Касл»

23.00 «Назустріч пітьмі»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

05.55 Хата на тата

12.40 МастерШеф. CELEBRITY

15.00 СуперМама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

23.45 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» з 

Тарасом Березовцом

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.00, 0.55 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Чужий: заповіт»

16.40 Х/ф «Чужий-3»

18.55 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»

21.00 Х/ф «Вітряна ріка»

23.05 Х/ф «Чужий проти 

Хижака-2»

01.55, 4.15 «Відеобімба-2»

04.10 «Найкраще»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтернасьйонал» 

— «Олімпія». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

07.50, 9.50, 12.20, 14.35 Топ-матч

08.00 «Валвейк» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 22.30 

Футбол NEWS

10.15, 15.15 Yellow

10.30, 22.45 «Шахтар» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

12.45 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

15.30 Т/с «AUTO ГОЛ!»

16.00, 18.55, 21.25 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

22.00 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

00.30 «Аякс» — «Геренвен». 

Чемпіонат Нідерландів

02.15 Шотландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2022

04.00 «Бока Хуніорс» — «Рівер 

Плейт». 1/4 фіналу. Кубок 

Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 17.40, 

1.15, 3.20 Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Геренвен». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Верес» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.10 «Інтернасьйонал» 

— «Олімпія». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

12.10 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

14.00, 19.40 Yellow

14.10 «Вітесс» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

15.55 «Шахтар» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

17.50 «Палмейрас» — 

«Універсідад Католіка». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

19.50 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

21.40 «Металіст 1925 р.» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

23.25 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

01.30 «Десна» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

03.30 Бельгія — Хорватія. 

Контрольна гра

05.20 Огляд ігрового дня. УЄФА 

Євро-2020

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.35, 1.55 Містична Україна

09.25 Правда життя

11.00 Речовий доказ

12.10, 23.00 Секретні території

13.10 Легендарні замки України

14.05 Легендарні замки 

Закарпаття

15.00, 0.00 Вирішальні битви 

Другої світової

16.00 Як ми створили бомбу

18.00, 0.55 Дика природа Чилі

19.00 Океани

21.00 Титанік: наслідки

02.45 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «Громобій»

12.10 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Розділювач»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.00 «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 Удачний проєкт

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «101 далматинець»

10.45 Х/ф «Діти шпигунів-2: 

острів утрачених мрій»

12.45, 13.45, 14.45, 22.30, 23.30, 

0.30 Одного разу під 

Полтавою

13.15, 14.15, 23.00, 0.00 Танька і 

Володька

15.15 М/ф «Геркулес»

17.00 М/ф «Ранго»

18.45 Х/ф «Уяви собі»

20.45 Х/ф «Тисяча слів»

01.00 Країна У-2

01.30 Країна У

02.15, 4.45 Панянка-селянка

04.00 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання. Кульова 

стрільба

06.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо

07.40 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука. 

Стрибки у воду

10.30, 16.30 Студія Токіо-2020

11.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо. Фехтування

18.00, 21.00, 0.00 Новини

18.20 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Важка атлетика

20.20, 21.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри

21.30 Доба Олімпійських ігор

00.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Тріатлон

03.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Фехтування

03.25 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Академічне 

веслування

04.30 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Плавання
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Він не вмер, 
він ще живий
Нещодавно 45-річний мешканець 
Полтави Анатолій Маковський  
випадково дізнався, що дружина 
давно його «поховала» 

■

Той, хто несподівано «воскрес».
Скріншот: «UA: Полтава».

❙
❙

Ганна ВОЛКОВА

 Ця історія набула розго-
лосу після того, як «мрець» 
звернувся у полтавську ре-
гіональну дирекцію телека-
нала «UA: Полтава».  
 — Мені треба було від-
новити ідентифікаційний 
код, я пішов до податкової 
інспекції, там звірились по 
базі даних і з’ясували, що 
на мене виписано свідоц-
тво про смерть іще 16 жов-
тня 2010 року, — розповів 
Анатолій Маковський. — 
Тоді дзвонять і кажуть: 
«Так і так, розумієте, ви 
мертві!». Я говорю: «В яко-
му сенсі?» «Отак, ми пос-
лали на Київ запит, а звід-
ти видали, що Шишацький 
суд іще 2010 року вас виз-
нав померлим». Я в шоці!
 Рішення про визнан-
ня Анатолія Маковсько-
го померлим ухвалив го-
лова Шишацького район-
ного суду Віктор Рябченко 
на підставі заяви його дру-
жини, яка тривалий час не 
знала, де перебуває її чо-
ловік. 
 Як пояснює Анатолій, 
вони дійсно не спілкували-
ся з дружиною понад три 
роки, хоча весь цей час він 
жив у Полтаві. Однак ніхто 
з їхніх спільних знайомих 
і родичів не знав про його 
місцезнаходження.
 — Я тут народився, тут 
виріс. Я ж не зобов’язаний 
сидіти у тому селі. Якби я 
був визнаний зниклим без-
вісти, то у мене не було б 
ніяких претензій, — гово-
рить.  — Це три роки вони 
просто так просиділи. Ду-
мали, мабуть: «Та суди-
мий, може, десь сидить, а 
може, вбили». Це ж треба 
було перевірити... А в суді 
просто поставилися до цьо-
го недбало. 
 Віктор Рябченко, який 
ухвалював скандальне рі-
шення, відмовився комен-
тувати журналістам своє 
рішення. Але надав копію 
заяви дружини Анатолія, 
в якій жінка обґрунтовува-
ла своє клопотання визнати 
чоловіка померлим тим, що 
протягом понад трьох років 
вона не має відомостей про 
місце його перебування, а в 
неї складний матеріальний 
стан, через що утримувати 
їй самій сина важко, тому 
вона має намір оформити 
пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника. 
 Так, ця історія з темни-
ми плямами і багатьма за-
питаннями. Але, на думку 
полтавської юристки Дар’ї 
Маліннікової, до якої ми 
звернулися по коментар із 
цього приводу, при вине-
сенні рішення суддя дійс-
но допустив службову не-
дбалість, не дослідивши всі 
обставини справи. 
 — Суддя як мінімум мав 

би зробити запит, чи звер-
талася позивачка в міліцію 
із заявою про зникнен-
ня чоловіка, чи оголошу-
вали правоохоронні орга-
ни його у розшук, — по-
яснила юристка. — Бо те, 
що він був відсутній за міс-
цем спільного мешкання 
чи реєстрації, ще не є під-
ставою вважати його по-
мерлим. (Я теж, напри-
клад, проживаю не за міс-
цем реєстрації, так це ж не 
значить, що мене немає на 
цьому світі). А як макси-
мум — суд мав перевірити 
наявність у нього нерухо-
мого майна, чи він був десь 
працевлаштований, чи не 
виїхав за кордон... 
 Ми не знаємо, з яких мо-
тивів подружжя розійшло-
ся, чому протягом трива-
лого часу не підтримувало 
стосунків і чи дійсно було 
все так, як розповідає за-
раз Анатолій. Я не його ад-
вокат і не володію достат-
нім фактажем. Проте, оз-
найомившись із рішенням 
суду, побачила, що суддя 
ухвалював рішення на ос-
нові свідчень сусідів і довід-
ки з сільської ради про те, 
що він не мешкає спільно 
із заявницею. Тому тут іще 
й недбалість органу вла-
ди простежується. У будь-
якому разі суду не було на-
дано достовірних доказів, 
що Анатолія Маковського 
немає в живих. 
 На думку Дар’ї Малін-
нікової, у цьому випадку 
заявниця керувалася ко-
рисливими мотивами, аби 
незаконно отримувати ма-
теріальну допомогу від дер-
жави на дитину через  втра-
ту годувальника. Останнім 
часом це досить поширений 
«прийом» серед жінок.      
 Адвокатка рекомендує 
«померлому» звертатися 
із заявою до суду щодо ска-
сування безпідставного рі-
шення і доводити, що він 
таки живий. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині слідчі облас-
ної поліції спільно з  працівника-
ми СБУ та обласної прокуратури 
припинили діяльність організо-
ваної злочинної групи, до складу 
якої входили державні службовці 
та колишні співробітники право-
охоронних органів.
 Як повідомили «УМ» у чер-
каській  обласній поліції, угру-
повання діяло в Умані протягом 
останніх чотирьох років. Діл-
ки, використовуючи бланки ор-
ганів державної влади, підроб-
ляли рішення органів місцевого 
само врядування, інші докумен-
ти та незаконно реєстрували пра-
во власності на земельні ділянки в 
межах історико-культурного цен-
тру Єврейської общини.
 «Надалі землі реалізовува-
лися членам релігійної спільно-
ти хасидів для будівництва го-
телів, що використовуються під 
час паломництва. Було привлас-
нено близько восьми гектарів зем-
лі в місті Умань та Уманському 
районі на загальну суму понад 10 
мільйонів гривень», — розповіда-
ють у поліції Черкаської області.

 

Наразі земельним фігурантам 
оголошено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушен-
ня, що передбачено ч. 4 ст. 190 
(шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчи-
нення кримінального правопору-
шення групою осіб, групою осіб 
за попередньою змовою, органі-
зованою групою або злочинною 

організацією), ч. 3 та ч. 4 ст. 358 
(підроблення документів, печа-
ток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених доку-
ментів, печаток, штампів), п. 2 
ч. 3 ст. 365 (зловживання повно-
важеннями особами, які надають 
публічні послуги) Кримінально-
го кодексу України. Триває слідс-
тво. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Як відомо, тіло 16-річної дів-
чини знайшли 30 квітня на узбіч-
чі дороги в селі Бреусівка Козель-
щинської територіальної громади. 
За попередньою версією слідства, 
увечері 29 квітня юна особа гос-
тювала в будинку знайомої в ком-
панії двох хлопців 15 років, моло-
дика 20 років і дівчини 17 років. 
Разом вони вживали спиртні на-
пої. За яких обставин загинула 
дівчина, з’ясовує слідство.
 Аби уникнути пересудів, 
викривлення інформації, про нові 
подробиці справи під час прескон-
ференції для журналістів повідо-
мив керівник прокуратури Пол-
тавської області Антон Століт-
ній: «Уже 5 травня основному фі-
гуранту 2005 року народження 
було повідомлено про підозру у 
зґвалтуванні 16-річної дівчини. 
А 7 травня ухвалою Комсомоль-
ського міського суду щодо юна-
ка було обрано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою 
строком на 60 діб. На це рішення 
сторона захисту подала апеляцію. 
Однак 1 червня Полтавський апе-
ляційний суд залишив скаргу за-
конного представника підозрюва-
ного без задоволення. Таким чи-
ном, перший фігурант перебуває 
під вартою».
 Щодо другого фігуранта спра-
ви — 20-річного молодика, то 
йому пред’явлено підозру за трьо-
ма статтями через підбурювання 
іншого співучасника до вчинення 

дій сексуального характеру, втяг-
нення неповнолітнього у проти-
правну діяльність та неповідом-
лення про перебування особи в не-
безпечному для життя стані на-
лежним установам чи особам, що 
спричинило смерть потерпілої. 
Щодо нього місцевий суд обрав за-
побіжний захід у вигляді домаш-
нього арешту.
 «Та ми подали скаргу на це рі-
шення суду. І 16 червня ухвалою 
Полтавського апеляційного суду 
скаргу процесуального керівни-
ка задоволено частково: щодо вка-
заної особи обрано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою 
строком на 45 діб, — розповів про-
курор області. — Третьою учас-
ницею трагічної події була жін-
ка, 25 червня їй також повідомле-
но про підозру за статтею «Непові-
домлення про перебування особи в 
небезпечному для життя стані на-
лежним установам чи особам, що 
спричинило смерть потерпілої». 
Ми звернулися до суду щодо об-
рання стосовно неї запобіжного 
заходу у вигляді домашнього аре-
шту. Четверта особа (15-річний 
хлопець) не досягла віку, з якого 
може наставати кримінальна від-
повідальність, тож щодо неї вирі-
шуватиметься питання про засто-
сування примусових заходів ви-
ховного характеру».
 Антон Столітній спростував 
слова родичів загиблої про те, що 
правоохоронці не призначають ек-
спертиз. Насправді, за його слова-
ми, на сьогодні призначено 30 ек-
спертиз, і значну частину їх уже 

проведено. Наступного місяця очі-
кують завершення всіх експертиз. 
Після цього провадження одразу 
ж спрямують до суду.
 Також Антон Володимирович 
поінформував, що як свідків опи-
тано 52 осіб, проведено чотири ог-
ляди, два обшуки, чотири слід-
чі експерименти, порушено чоти-
ри клопотання про тимчасовий 
доступ до речей та документів, 
два клопотання з реалізацією про 
примусове відібрання біологічних 
зразків у фігурантів справи. У ме-
жах кримінального провадження 
стражі правопорядку провели пе-
ревірку діяльності не тільки осо-
би, яка продала спиртне непов-
нолітньому зі згаданої компанії, а 
й усіх суб’єктів господарювання, 
котрі здійснюють торгівлю алко-
голем, зокрема відпускають його 
дітям.
 «Тому не можна сказати, що 
ми нічого не робимо, — резюмував 
прокурор області. — І на сьогодні в 
нас достатньо доказів, щоб довести 
вину всіх чотирьох учасників тра-
гічної події». ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Четверо проти однієї
Продовжено строк досудового розслідування 
у кримінальному провадженні щодо 
зґвалтування (і подальшої смерті) 16-річної 
дівчини

■

Прокурор Полтавської області Антон 
Столітній під час пресконференції.
Фото автора.

❙
❙
❙

Знайомтеся: нові «українські» латифундисти.
Фото з сайту amazing-ukraine.com.

❙
❙

ПАРАД ШАХРАЙСТВ

Чия земля? «Хасидчина»!
В Умані чиновники підробили документи і продали ізраїльським 
паломникам вісім гектарів землі

■
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Роман ЯКЕЛЬ

На хуторі Кулеби неподалік 
села Нараїв на Тернопіллі на 
початку липня уже традиційно 
(за винятком торішнього локда-
уну) проходить всеукраїнський 
фестиваль патріотичної пісні 
«Чорна вишиванка». Здавало-
ся б, затяжні дощі цього літа не 
витримали і відступили перед 
величною і пам’ятною атмос-
ферою свята.

У лютому 1941-го дві сотні 
озброєних енкаведистів 
оточили криївку
 Понад 80 років тому в тихій 
місцині, що притулилася до 
лісу, в оселі Івана та Марії Ян-
чинських знайшли тимчасо-
вий прихисток члени ОУН — 
організації, яка чинила запек-
лий спротив спершу польській 
владі, а потім більшовицькому 
режиму в Західній Україні. Та 
хтось із місцевих сексотів здав 
підпільників. І в ніч iз 21 на 22 
лютого 1941 року дві сотні оз-
броєних енкаведистів оточи-
ли криївку, де перебували се-
меро хлопців віком від 18 до 27 
років. Володимир Лопушансь-
кий, Максим Шуран, Григорій 
Шкапій, Богдан Гульовський, 
Іван Галай, Василь Солтис, Гри-
горій Москаль не здалися воро-
гові й загинули смертю героїв. 
 Марія Янчинська розпові-
ла небіжу одного із загиблих 
підпільників — Роману Лопу-
шанському — драматичну іс-
торію: побратими Григорій Мос-
каль i Володимир Лопушансь-
кий, обійнявшись, підірвали 
себе гранатою. Пораненого в 
голову та плече Івана Галая ен-
каведисти занесли до хати й ки-
нули на землю. Жінка попроси-
ла, аби його поклали на ліжко. 
Один з облавників здивувався 
і єхидно запитав: «Что, жаль 
бандіта?» Але все-таки його 
поклали. 
 Та щоб якось відвести гнів 
карателів від господарів, Іван 

Галай, помираючи, сказав ен-
каведистам: «Не карайте, катю-
ги, господаря, бо він нас прий-
няв під загрозою смерті».

Відродження пам’яті про 
нескорених хлопців
 Ініціатор фестивалю Ро-
ман Лопушанський у роз-
мові зі мною згадує: коли він у 
1990-х роках приїжджав на це 
пам’ятне місце, то був прикро 
вражений, як можуть нащад-
ки легко забути пам’ять про не-
скорених хлопців. І вже у липні 
1997 року відбулося освячення 
пам’ятника героям, який спро-
єктував і виконав оздоблюваль-
ні роботи доцент НУ «Львівська 
політехніка» Юліан Павлів.
 Відтоді у цю мальовничу 
місцевість, помережану гора-
ми і лісами Опілля, розташо-
вану на перетині трьох облас-
тей — Тернопільської, Львівсь-
кої та Івано-Франківської, 
— на фестиваль патріотичної 
пісні «Чорна вишиванка» що-
року з’їжджаються творчі ко-
лективи, солісти з різних ре-
гіонів України та Києва. Це 
свято-реквієм набуло спершу 
міжобласного, а згодом — все-
українського статусу.
 Цього року не відбуваються 
вибори — ні загальноукраїнсь-
кі, ні місцеві. І тому фестиваль 
проігнорували політики із су-
перпатріотичних партій — «Єв-
ропейська Солідарність», «Сво-
бода», які ще у 2019 році перед 
виборами не оминули нагоди 
відвідати це свято, щоб прорек-
ламувати себе. А про членів Зе-

команди вже й говорити не до-
водиться — їм, як правило, бай-
дуже до таких подій.
 На фестивалі знову звучали 
стрілецькі, повстанські пісні. 
Однак його пісенний репертуар 
усе більше охоплює сьогоден-
ня, не оминаючи подій російсь-
ко-української війни, яка уже 
восьмий рiк триває на Донбасі. 
 Поет, композитор і співак 
Олександр Шевченко ще до по-
чатку цієї війни спеціально 
для фестивалю написав і вико-
нав пісню «Чорна вишиванка», 
в якій оспівана реальна історія. 
Йшлося про те, що поранений 
український партизан подару-
вав чорну вишиванку дівчині, 
яка доглядала за ним, і заповів 

передати сорочку її нащадкові 
— нехай пам’ятає про героїв. 
Заповіт збувся: син тієї дівчи-
ни через пів століття одягнув 
пам’ятну вишиванку у Львові 
під час подій, коли на ратуші 
замайорів синьо-жовтий стяг. 
 На фестивалі «Чорна виши-
ванка»-2021 Олександр Шев-
ченко виконав дві нові пісні: 
одну присвятив добровольцям, 
які захищають Україну на Дон-
басі, а другу — кіборгам До-
нецького аеропорту (останню 
пісню співак озвучив спільно з 
дружиною, заслуженою артис-
ткою України та волонтеркою 
Наталією Самсоновою). 
 Боєць батальйону «Айдар» 
Олександр Косолапов з міс-

та Щастя Луганської області, 
виступаючи на фестивалі, спра-
ведливо зазначив: «Доброволь-
ці нинішньої війни довели, що 
хлопці в 1941 році загинули не-
даремно...»

Має бути меморіально-
культурний комплекс
 — Оскільки Нараїв — ге-
роїчне село, де багато його меш-
канців під час Першої світової 
війни взяли участь у частинах 
Української галицької армії, 
а згодом — у лавах Українсь-
кої Повстанської армії, то виз-
вольна боротьба українського 
народу — для нас свята спра-
ва, — наголосив на важливості 
проведення фестивалю голо-
ва Нараївської сільської те-
риторіальної громади Євген 
Здебський. — Завдяки підпри-
ємцеві Дмитру Ваньчуку ми 
збудували сцену фестивалю, а 
тепер потрібно зробити накрит-
тя над лавками, щоб ми не бо-
ялися дощу. У перспективі це 
має бути меморіально-куль-
турний комплекс, щоб святку-
вання відбувалося у вигляді та-
бору і тривало впродовж кіль-
кох днів. Мальовнича природа, 
наближена до Карпат, сприяти-
ме цьому. Я думаю, що громада 
буде спроможна зробити це вже 
наступного року.
 А Товариство пошуку жертв 
війни «Пам’ять» (Львів) подару-
вало учасникам і гостям фестива-
лю гострі відчуття, романтичні 
переживання від реконструкції 
типового бою підпільників ОУН 
і УПА з енкаведистами. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Рушник національної єдності —   уні-
кальний рукотворний мистецький витвір, 
який сміливо можна називати оберегом 
нації, що вкладеною енергією трохи не 
півтори тисячі його творців покликаний 
сприяти розквіту України та утверджен-
ню національної гідності українців. По-
чали його вишивати у червні 2007 року 
на острові Хортиця, розповідає ініціа-
торка створення Рушника Тамара Сте-
паненко, популяризаторка збереження 
технік вишивання понад 40 років.
 По периметру всього рушникового 
поля проходить обереговий безконеч-
ник, що символізує безкінечний рух жит-
тя, як і завжди в традиційних рушниках. 
Проте тут безкінечник своєрідний: його 
орнаментальна стрічка побудована на 
поєднанні трикутників національного ко-
лориту — охристо-жовтого і блакитно-
синього кольорів. Це поєднання парних 
протилежностей життєтворення: вогню 
небесного (сонця) і води (землі); духов-
ного і матеріального; чоловічого і жіно-
чого.
 Гармонійне поєднання цих парнос-
тей дає життя. Саме тому по центру 
стрічки проходять пов’язані в безкінеч-
ник знаки «сигми», або напівсварги, що 
несуть у собі значення життєвої енергії, 
регенерації життєвих процесів, водно-
час тримають жорстке енергетичне поле, 
не дозволяють розсіюватись енергети-
ці. Тобто, обереговий безкінечник зами-
кає й охороняє все те, що зображене на 
рушниковому полі.
 Композиція Рушника національної 
єдності витримана в традиціях класич-
ної тричасної схеми, найбільш розпов-
сюдженої композиції рушників. Цент-
ральною частиною виступає Древо Жит-
тя, або Світове Древо, яке символізує 
розквіт сьогодення. Нижня частина — 

світ невидимий, потойбічний, у даному 
випадку — минуле, наша історія. Верх-
ня частина — космос — світ духовний, 
майбуття. По центру полотна розташова-
ний золотий тризуб у вінку, який акцен-
тує Рушник-оберіг змістовно і компози-
ційно. 
 Авторка узору та макета рушника — 
знана майстриня, заслужена художнця 
України, відома і як очільниця Черкась-
кого обласного осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва 
Олександра Василівна Теліженко.
 Довжина рушника — 9 метрів — 
вибрана невипадково, адже, відповід-
но до класичної нумерології, це число 
символізує повну досконалість і спону-
кає до високої духовної і мислительної 
активності, що в нинішній історичний 
момент для України є актуальним і не-
обхідним.
 Вгорі над Древом життя розміщені 
солярні знаки, згруповані по 3, 7, 9, 12 
— священні числа. Центральна зірка 
має складну конфігурацію Зірки — Сон-
ця — Сварги, напрямок руху яких різний 
в обох крилах рушника з метою взаємов-
рівноваження, гармонії. 
 У центрі рушникового поля, в обрам-
ленні картуша-вінка з лаврового та дубо-
вого листя (слава і сила) — зображено 

Герб України — Золотий тризуб, що сам 
по собі є символом Триєдності світобудо-
ви. І символічним є те, що Герб України і 
кольори національного прапора України 
реабілітували з глибин національної іс-
торії. Вони органічно вплітаються й ак-
центують символічний лад Рушника на-
ціональної єдності.
 Чому в загальній кольоровій гамі 
домінує червоний колір теплих відтінків 
різних тональностей? Бо він енергетич-
ний, життєствердний. Колір величі, під-
несення, тріумфу. Це також благословен-
ня на майбутній розквіт України.
 Древо життя, що символізує сучас-
ну Україну, — вселенський образ ут-
вердження життя на землі. Воно про-
ходить чи не через усі релігії та культу-
ри світу і характерне для рушників біль-
шості українських територій (Середнє 
Подніпров’я, Слобожанщина, Полісся). І, 
скажімо, рушники зі Слобожанщини, які 
характеризуються особливою художньою 
пишністю Древа, свідчать про закоріне-
ну «українськість» цих земель і народу 
на противагу твердженям прихильників 
«русского міра».
 Древо Рушника єдності значно 
відрізняється від традиційних древ уже 
за своїми розмірами. Воно величне, мо-
гутнє і має 27 квіток (відповідно до тери-

торіально-адміністративного складу Ук-
раїни — 25 областей, міста Київ і Севас-
тополь). Квіти об’єднані одним художнім 
стилем, але всі різні, жодного повтору.
 Крона Древа має триєдиний силует. 
В його основі — велика квітка, що ви-
ростає з чаші. Осердям цієї квітки є квад-
рат, поділений на дванадцять частин із 
золотими серединками — символ доско-
налості.
 Є й грона винограду — поєднання 
духовного і матеріального начал, врівно-
важення різнонаправлених енергій, і в ці-

лому це символ матеріального добробу-
ту. Центральна гілка над основною квіт-
кою трансформується в складний полі-
семантичний образ, який уміщує в себе 
ліру, знак Тельця, Берегиню. І це лише 
частина символів оберега.
 Рушник національності єдності ви-
шивали упродовж двох років. Його по-
бачило вже немало людей в Україні й за 
кордоном. Утім поки до 30-ліття віднов-
лення Незалежності України організато-
ри святкувань не заявляли про його пуб-
лічний показ. ■

ОБЕРЕГИ 

Символ єдності
Чи покажуть у рамках святкувань річниці 
відновлення Незалежності унікальний рушник, 
який вишивали майстри всієї України

■

Рушник національної єдності.
Фото Укрінформу.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Чорна вишиванка з криївки 
На перетині трьох областей — Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської — 
проходить фестиваль патріотичної пісні у пам’ять про нескорених

■

Біля меморіального комплексу на хуторі Кулеби.
Фото Романа ЯКЕЛЯ.

❙
❙



Григорій ХАТА

 Довгоочікуваний поєдинок за зван-
ня абсолютного чемпіона світу в супер-
важкому дивізіоні між Ентоні Джошуа 
та Тайсоном Ф’юрі цього року не відбу-
деться. Після того, як через суд колиш-
ній володар чемпіонського пояса WBC 
Деонтей Уайлдер домігся права на пов-
торну зустріч із нинішнім власником 
цього трофею — Ф’юрі — реалізацію 
ідеї про об’єднавчий бій його організато-
рам довелося відкласти. При цьому як 
довго Деонтей та Тайсон виходитимуть 
у ринг, також не дуже зрозуміло. Ска-
жімо, першочерговою датою їхньої зус-
трічі вважали 24 липня, однак після за-
яви Ф’юрі про інфікування коронавіру-
сом поєдинок за пояс WBC перенесли на 
9 жовтня.
 Так само свій персональний припис 
від керівної інстанції має й Джошуа, 
котрого Всесвітня боксерська органі-
зація замість бою за абсолютний титул 
зобов’язала зустрітися з обов’язковим 
претендентом на пояс WBO — Олексан-
дром Усиком. Попри те, що представни-
ки британського та українського боксе-
ра не надто квапилися узгоджувати де-
талі майбутньої дуелі, особливу нехіть у 
цьому питанні проявляла команда Джо-
шуа, в існуючих обставинах можливос-
тей «зіскочити» у боксерів не так уже й 
багато.
 Промоутер українського боксера 
Олександр Красюк каже, що найближ-
чими днями обидві сторони мають під-
твердити інформацію, що бій між Уси-
ком та Джошуа відбудеться 25 вересня 
в Лондоні. «Ми отримали контракт на 
узгодження, й незабаром усе буде за-
вершено. Одним із пунктів угоди пере-
дбачено реванш — у випадку невдачі 
Джошуа.  Утім упевнено говорити, що 
бій відбудеться, можна буде лише тоді, 

коли бійці вийдуть у ринг», — наголо-
сив Красюк.
 Зазначимо, що Ентоні Джошуа на-
разі належать пояси чотирьох престиж-
них боксерських організацій — WBO, 

WBA, IBF і IBO. При цьому не виклю-
чено, що на кону майбутнього украї-
но-британського протистояння сто-
ятимуть лише два титули. Очевидно, 
у команді Джошуа побоюються нашо-

го співвітчизника. Звісно, Ентоні добре 
пам’ятає невдалий досвід протистоян-
ня з Енді Руїсом, коли йому знадобив-
ся повторний бій з уродженцем Мекси-
ки задля повернення несподівано втра-
чених трофеїв.
 Відтоді як у жовтні 2020 року Усик 
переміг Дерека Чисору, він цілеспря-
мовано готувався до зустрічі з Джо-
шуа. Увесь цей час українець актив-
но нарощував м’язову масу. Одразу 
після переходу з важкого дивізіону в 
«супертяжі» Олександру не вистачало 
кілограмів. Тепер же, коли британсь-
кі репортери отримали останнє фото 
вітчизняного боксера, вони стверджу-
ють, що Усик завершив трансформа-
цію свого тіла. «Ентоні, ти готовий до 
бою?» — таке послання направив ук-
раїнець своєму титулованому візаві з 
Британії.
 Щойно ж сторони поставлять підпи-
си під контрактом, Усик розпочне фі-
нальну стадію підготовки до чемпіонсь-
кого бою. І, як свідчить Олександр Кра-
сюк, на цьому етапі Олександру допома-
гатиме знаний український «супертяж» 
Володимир Кличко. Нагадаємо, що саме 
після поразки Джошуа Кличко-молод-
ший оголосив про завершення своєї сла-
ветної боксерської кар’єри. Тож, звісно, 
буде не проти бодай частково докластися 
до побиття Джошуа. ■
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«Після вильоту з УПЛ стратегія «Минаю» змінювалася і ми робили акцент 

на молодих футболістів. Але зараз потрібно будувати команду так, щоб 
вона була конкурентною в елітному дивізіоні».

Василь Кобін
головний тренер ФК «Минай» (Ужгород)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Рішення Української асоціа-
ції футболу, починаючи з сезо-
ну 2021/2022 років, розшири-
ти прем’єр-лігу до 16 команд, 
керівники окремих клубів елі-
ти назвали поспішним. Мовляв, 
професіональний футбол краї-
ни ще не настільки зміцнів, аби 
повертатися до класичної фор-
ми проведення чемпіонату Ук-
раїни.
 Чергове ж підтвердження 
того, що не всі представники 
елітного дивізіону міцно стоять 
на ногах, — історія зі зняттям 
донецького «Олімпіка» з май-
бутнього турніру УПЛ за кілька 
тижнів до його старту. Щоправ-
да, проблеми «олімпійців» про-
явилися на світ ще до завер-
шення попереднього чемпіона-
ту, тож зовсім несподіваним рі-
шення цього донецького клубу 
не було. Розпочавши ж на пуб-
ліці емоційно з’ясовувати сто-
сунки з УАФ, президент «Олім-
піку» Владислав Гельзін отри-
мав п’ятирічне відсторонення 
від футболу й поставив під сум-
нів існування свого проєкту. 
Утім він наголошує: клуб лише 
призупиняє свою діяльність, а 
не припиняє своє існування.
 Хай там як, а заміну «олім-
пійцям» уже знайшли. Загальні 
збори учасників УПЛ вирішили, 
а виконавчий комітет УАФ пого-
див, що замість «Олімпіка» в на-
ступному чемпіонаті країни гра-
тиме ужгородський «Минай», 
який за підсумками минулого 
ЧУ залишив елітний дивізіон 
як найгірший його клуб.
 Варто відзначити, що новий-
старий учасник ЧУ із Закарпат-
тя теж — не без проблем. Дня-
ми палата спорів ФІФА забо-
ронила «Минаю» здійснювати 
трансферну діяльність упро-

довж трьох років, оскільки той 
не розрахувався за контрак-
том хорвата Мислава Матича, 
котрий виступав за ужгород-
ців у минулому сезоні. Сума су-
перечки — 50 тисяч євро — на-
чебто  не така і велика, проте 
після урізання бюджету ужго-
родський клуб не може дозво-
лити собі й таких витрат.
 При цьому, подейкують, на 
наступний сезон «Минай» може 
пригріти ветерана вітчизняного 
футболу Євгена Селезньова. За-
лишивши після гучного скан-
далу «Колос», знаний форвард 
опинився в своєрідному вигнан-
ні. Чутки про порушення Євге-
ном спортивного режиму стали 
серйозною перепоною для його 
працевлаштування в інших клу-
бах. Аби трохи розвіятися, одно-
му з найрезультативніших бом-
бардирів українського чемпіо-
нату навіть довелося переорієн-
туватися з футболу на хокей. 
Утім, не виключено, «Минай» 

надасть Селезньову другий 
шанс і той таки зможе реалізу-
вати свою мрію — побити бом-
бардирський рекорд УПЛ (123 
м’ячі), до котрого йому, власне, 
не вистачає восьми голів. 
 А от майбутнє колись гріз-
них львівських «Карпат» у 
футбольному житті країни пер-
спективним узагалі не вигля-
дає. Один зі співвласників клу-

бу — Олег Смалійчук — заявив, 
що «план перезапуску не вдав-
ся й «Карпати» залишають про-
фесіональний футбол та не за-
являються до аматорської пер-
шості». 
 Знаючи про боргові пробле-
ми «біло-зелених» Смалійчу-
ка, група небайдужих футболь-
них осіб Львівщини оголоси-
ла про запуск альтернативного 

проєкту з аналогічною назвою. 
Засвітившись на аматорському 
небосхилі, очолювані Андрієм 
Тлумаком нові львівські «Кар-
пати» з наступного сезону зма-
гатимуться в Другій лізі. Ну а 
юридична особа старого зразка  
вирішуватиме фінансові проб-
леми, котрі, на жаль, призво-
дять до занепаду і дуже відомих 
брендів. ■ 

ФУТБОЛ

Повторення пройденого
Найслабший колектив 
попереднього 
чемпіонату країни 
займе місце 
«Олімпіка» серед 
учасників нового 
розіграшу 
прем’єр-ліги

■

«Минай» знову спробує свої сили серед найкращих команд України.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Через рік після зустрічі з Чісорою Олександр Усик суттєво збільшив свої фізичні габарити.
Фото з сайту bbc.com.

❙
❙

БОКС

Завершена трансформація
Олександр Усик близький до проведення бою за чемпіонський пояс 
у супертяжкому дивізіоні

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  Адвокат зустрічається з підза-
хисним:
 — У мене для вас дві новини: 
одна погана, інша хороша. З якої по-
чати?
 — З поганої.
 — Аналіз плям крові на мiсцi 
злочину показав, що це ваша кров.
 — А яка гарна?
 — Усі показники крові — ге-
моглобін, холестерин, цукор — у 
нормі.

* * *
 — Вiдсьогоднi, — каже дружи-
на своєму чоловікові, — ми будемо 
ділити домашні обов’язки порівну. 
Дитина в нас спільна, і ми гойдати-

мемо її в колисці так: раз ти, раз я.
 Уночі дружина будить чоловіка:
 — Яшо, дитина плаче.
 — Так ти гойдай свою полови-
ну, а моя нехай плаче.

* * *
 — Ізю, а ви ризикували хоча б 
раз заради коханої жінки?
 — Я це роблю щодня — їм те, 
що вона готує.

* * *
  — Моню, чому ти став хірур-
гом?
  — Та все дуже просто: для 
проктолога я занадто веселий, а 
для гінеколога — занадто роман-
тичний.

По горизонталі:
 1. Кардинал Української греко-
католицької церкви, один із її духов-
них лідерів, який спочив у 2017 році. 
4. Давньогрецький популіст. 8. Зна-
менитий російський художник-пей-
зажист. 9. Ім’я хлопчика, який пото-
нув через халатність няні у романі 
Агати Крісті «Десять негренят». 10. 
Міра об’єму рідин і сипких тіл в Ан-
глії та США. 11. Легковажний коха-
нець, герой роману Семюеля Річард-
сона «Кларисса». 13. Канадська спі-
вачка, яка виконала пісні у фільмі 
«Титанік». 15. Лікувально-столова 
вода. 17. Видатний радянський ма-
тематик і механік. 20. Давньогрець-
ка монета, яку клали померлому під 
язик, щоб було що заплатити Харону 
за перевіз. 22. Дівчина, народжена 
у шлюбі представників європейської 
та негроїдної рас. 24. Солдат турець-
кої армії. 26. Лікарська рослина, що 
має жовчогінні й спазмолітичні влас-
тивості, покращує апетит. 27. Степо-
ва тварина роду газелей з довгими 
ліроподібними рогами. 28. Само-
цвіт яскраво-зеленого кольору. 29. 
Полотняна сумка, що зав’язується.
По вертикалі:
 1. Український поміщик і меце-
нат, що заснував у Києві знамениту 
Колегію для бідних, але талановитих 
хлопчиків. 2. Купа каміння чи дерев 

на гірській дорозі. 3. Невелика ок-
ругла споруда з колонами, увінчана 
банею. 4. Галицький князь, який за-
снував Львів. 5. Мікрорайон у вели-
кому місті. 6. Середньовічний розпо-
рядник на турнірі. 7. Політична пар-
тія, до якої входить Сергій Притула. 
12. Префікс, який означає захворю-
вання на рак. 14. Чернець-початкі-
вець. 16. Скручена равликом заліз-
на лінійка, якою вимірюють довжину 
предмета. 18. «П’ятий ...» — фільм 
Люка Бессона. 19. Вишикувані в 
одну лінію предмети. 21. Столиця 
Іраку. 22. Автор «Капіталу». 23. Жі-
ноча прикраса на голову. 25. Люди-
на, яка приносить товари чи пошту 
замовнику додому. ■

Кросворд №67
від 6—7 липня

Дара ГАВАРРА 

 У напруженій боротьбі зі збір-
ною Італії британська команда по 
пенальті програла суперникам у 
себе вдома. Важко передати на-
стрій англійців після такої пораз-
ки. Та все ж таки було чимало лю-
дей, які знайшли слова, аби під-
бадьорити співвітчизників у цей 
драматичний період, коли перемо-
га була такою близькою, але фор-
туна відвернулася від них. Серед 
них —  і принц Великої Британії 
Вільям.
 Також відома не лише в себе на 
батьківщині — в Британії, а й по 
всьому світу співачка Адель у фут-
болці вітчизняної збірної підтри-
мала національну збірну Туман-
ного Альбіону. Вона висловила їм 

слова подяки у своє-
му інстаграмі за ви-
довищну гру, а та-
кож зауважила, що 
футболісти зробили ней-
мовірне — вони згуртува-
ли країну і подарували бри-
танцям надзвичайні емоції 
та враження впродовж 
усього Євро-2020. Зір-
ка також зазначила, що 
гравці зробили британ-
ців гордими за свій фут-
бол. Вони привезли гру на батьків-
щину і зібрали всіх разом.
 Проте варто зауважити, що 
не всі жителі Британських ост-
ровів погоджуються зі співачкою. 
Відразу після завершення турніру 
невдоволені фанати збірної Англії 
почали бешкетувати на вулицях 

Лондона, висловлюючи своє не-
вдоволення і викрикуючи расист-
ські гасла (нагадаємо, саме тем-
ношкірі футболісти Маркус Реш-
форд, Джейдон Санчо і Букайо 
Сака не змогли забити пенальті, 
що й стало фатальним фактором у 
програші). ■

з 17 до 23 грудня
 Овен (21.03—20.04). Вас чекає коротка і, 

можливо, легковажна романтична пригода, яка 
зачарує вас і залишить незабутні враження.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Телець (21.04—21.05). Вашому 
здоров’ю можна буде тільки позаздрити. Але 
незайвими будуть спортивнi вправи та прогу-
лянки на свiжому повiтрi.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22. 

 Близнюки (22.05—21.06). Дуже висо-
кий ризик інфекційних захворювань. Бережіться 
будь-якої подряпини i вчасно звертайтеся до лi-
каря. У вихiднi передбачається поїздка на дачу.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Рак (22.06—23.07). Попереду цiкавi зус-
трiчi, у ваших інтересах уважно ставитися до 
будь-яких змін. Прийміть виклик, і успіх вам 
гарантовано.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Сiмейнi стосунки 
дещо погiршаться, не робіть необачних вчин-
ків. Якщо ж ви самотні, зважуйте свої вчинки і 
не втрачайте голову.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). Любовнi стосунки 
виявляться нетривалими. Результат — розби-
те серце, тож радимо бути обережними у ви-
борi партнера.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Терези (24.09—23.10). Ви зможете від-
воліктися поїздками і подорожами або зустрі-
чами зі старими друзями. Будьте готові до ро-
мантичних пригод.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Скорпіон (24.10—22.11). Усі ваші мрії 
здійсняться. Ви отримаєте те, чого так довго 
чекали. Можливо, в цей період ви переживете 
ще один медовий місяць.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). Усі ваші про-
єкти матимуть успіх. Постарайтеся приземли-
тися з небес на землю і витягти з цього ма-
теріальну вигоду.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Не бійтеся напо-
лягати на своєму, тоді досягнете задуманого. 
Краще не ставати у вас на шляху, адже ви звик-
ли, що все вiдбувається за вашим бажанням.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Якщо у вас є 
власний бізнес, успiх в усьому гарантовано. 
Але якщо ви працюєте в колективі, вам необ-
хідно приділити увагу стосункам iз колегами.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Риби (20.02—20.03). Успіх супроводжу-
ватиме вас у професійному плані. Навіть якщо 
виникне перешкода, ви зможете її подолати. 
Чекайте допомоги від компетентних людей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21. ■

Адель.❙

ЗАХОПЛЕННЯ

Адель 
подякувала 
британським 
футболістам
Та не всі співвітчизники поділяли її емоції

■

17—18 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ, 
гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 
+21...+23, удень +32...+34. Пiслязавтра вночi ++21...+23, удень 
+32...+34.

Миргород: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +32...+34.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +31...+33. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невели-
кий дощ. Трускавець: уночi +15...+17, удень +30...+32. Мор-
шин: уночi +17...+19, удень +32...+33.

15 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 24-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 26.

Сам отримав, сам розрахувався
Монетизація субсидій: «живі гроші» для всіх
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