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3:0 на користь локдауну

стор. 2»

Чи втримається на 

плаву малий і середній 

бізнес у випадку 

чергової карантинної 

«паузи»

Добре зігравши в захисті, українські футболісти не дозволили відзначитися головній зірці збірної Франції — Кіліану Мбаппе.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙

Боротьба за мізки

РИМА ТИЖНЯ

Передвиборчі гасла 
— в життя! 
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Ближча і ближча щаслива година, 
Глянемо правді у вічі, — 
Десь в Україні є вже людина, 
Провакцинована двічі, 
Світ просинається, день починається 
Піснею досить вже давньою: 
«Можна успішно усю вакцинацію 
Та й замінити локдауном»! 
І президент, і депутати 
Реалізують нарешті гасло: 
«Весною будем саджати». 
Нас. Під домашні арешти.

Пильнуйте за дахом

стор. 15»

Одна з російських 

партій планує 

відкрити свій офіс 

в окупованому 

Донецьку

Сплив термін мораторію 

на стягнення валютної 

іпотеки, після чого банки 

можуть почати виселення 

боржників

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,870 грн 

1 € = 32,938 грн

1 рос. руб. = 0,365 грн

Оптимальна 
робота
На старті планетарної кваліфікації збірній України вдалося 
реабілітуватися за найбільш неприємну в її історії невдачу
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«Останнім часом у Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО 
виборів до Держдуми». 

Олег Ніколенко
речник МЗС

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
інвестицій очікують 

залучити цьогоріч в Україну, розповіла за-
ступниця міністра розвитку економіки, торгів-
лі і сільського господарства Ірина Новікова.

5 млрд гривень
Київ за-

платив минулоріч за проїзд пільгови-
ків у транспорті, поінформувала замго-
лови КМДА Марина Хонда.

голів 
корів

налічується наразі в Україні, що на 5,5% 
менше за минулорічний показник, непоко-
яться в Асоціації виробників молока.

людей
інфікува-

лися в Україні від початку пандемії COVID-19, 
повідомив міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов.

військовиків ЗСУ
перебувають у черзі на отри-

мання житла, констатував представник уповноважено-
го ВРУ з прав людини у справах захисту прав військо-
вослужбовців Олег Чуйко.

1,1 млрд Понад 1,5 млн 50 тис.1,673 млн
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КРЕДИТИ

Пильнуйте 
за дахом
Сплив термін мораторію 
на стягнення валютної 
іпотеки, після чого 
банки можуть почати 
виселення боржників. 
Парламент повернувся 
до цього питання 
в останній момент, 
законопроєкт ухвалено 
в першому читанні
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Верховна Рада схвалила за основу 
законопроєкт щодо реструктуриза-
ції боргів за іпотечними кредитами, 
наданими в іноземній валюті. Це по-
зики, які люди брали при курсі мен-
ше 5 гривень за долар до 2008 року, 
потім п’ять років сплачували по 8 
грн/$, та після 2014 року і стрімкого 
зростання курсу припинили обслуго-
вувати свої іпотечні борги. 
 Жодних пільгових курсів не буде: 
парламентарії зобов’язали (банки та 
Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб. — Авт.) конвертувати ва-
лютні кредити в гривневі за поточ-
ним курсом НБУ на день реструк-
туризації. Усі інші зобов’язання за 
кредитом, окрім сплати пені та стра-
хування, будуть погашені. Новий 
кредит видається на 10 років чи дов-
ше, якщо це передбачено чинним 
договором. Але можливе дострокове 
погашення.
 За новими гривневими кредита-
ми ставка становитиме 12-місячний 
гривневий UIRD (український індекс 
ставок за депозитами фізичних осіб. 
— Авт.) + 1% (сьогодні це 9,43%) і 
буде змінюватися щорічно. За попе-
редніми платежами відбудеться пере-
рахунок, якщо процентна ставка пе-
ревищувала 12-місячний валютний 
UIRD. Усі надмірно сплачені відсотки 
зменшать поточну заборгованість 
 Якщо після реструктуризації кре-
диту позичальник припинить його 
обслуговувати, то кредитор упро-
довж трьох років з моменту ухвален-
ня закону не зможе примусово прода-
ти житло без згоди власника в раху-
нок погашення простроченого боргу. 
Після проведення реструктуризації 
за позичальником залишається пра-
во збанкрутувати за процедурою Ко-
дексу з процедур банкрутства.
 Законопроєкт іще доопрацюють 
до другого читання. Вже запропо-
новано використати для конверта-
ції середній курс між тим, який був 
на момент видачі кредиту, та тим, 
який буде на момент реструктури-
зації, тобто майже 16,5 грн/$. При 
цьому ретроспективно перерахують 
ставки за валютними кредитами у 
розмірі половини валютного 12-мі-
сячного UIRD. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Жоден день на фронті не 
проходить без обстрілів: не 
стало винятком і 24 берез-
ня — окупанти сім разів по-
рушили режим припинення 
вогню. Зокрема, неподалік 
населеного пункту Водяне, 
що на Приазов’ї, противник 
відкривав вогонь у бік пози-
цій українських захисників 
із заборонених Мінськими 
домовленостями мінометів 
калібру 120 мм. Поблизу 
Авдіївки російські війська 
вели вогонь у бік наших по-
зицій з гранатометів різних 
типів та стрілецької зброї, а 
на околицях Лебединсько-
го — з великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї. 
Українські позиції поруч із 
населеним пунктом Шуми 
окупанти обстріляли з руч-
них протитанкових гранато-
метів і великокаліберних ку-
леметів.
 Біля населеного пункту 
Богданівка росіяни гатили 
по наших захисниках з ав-
томатичних станкових гра-
натометів, великокалібер-
них кулеметів та стрілець-
кої зброї.
 Бойових втрат серед осо-
бового складу Об’єднаних 
сил унаслідок ворожих об-
стрілів, на щастя, немає. 
Про дії збройних формувань 
РФ повідомлено представ-
ників ОБСЄ через Українсь-
ку сторону СЦКК.

 Зауважимо, що 24 бе-
резня передові підрозділи 
Збройних сил України зафік-
сували проведення інженер-
них робіт поблизу Водяного 
у напрямку передових пози-
цій наших захисників. 
 Станом на 7-му годину 
ранку 25 березня було за-
фіксовано одне порушення 
режиму припинення вогню, 
поблизу населеного пунк-
ту Світлодарськ, де окупан-
ти відкривали вогонь з авто-
матичних станкових грана-
тометів і великокаліберних 
кулеметів.
 Не інакше, як нахабною 
зухвалістю, є рішення однієї 
з російських партій уперше 
за весь час окупації сходу 
України відкрити своє пред-
ставництво в Донецьку — 
офіс «Справедливої Росії — 
За правду». У Міністерстві 
закордонних справ Украї-
ни такий намір розцінили 
як іще один доказ ескалації 
Москвою ситуації в ОРДЛО.
 Речник МЗС Олег Ніколен-
ко заявив, що російська влада 

продовжує відкрито нехтува-
ти Мінськими домовленос-
тями та здійснювати кроки 
для затягування нині непід-
контрольних Україні районів 
Донбасу до свого політичного, 
економічного й електорально-
го поля.
 Нагадаємо, що напередод-
ні глава фракції «Справедли-
вої Росії» у Держдумі РФ Сер-
гій Миронов призначив свого 
помічника Олексія Жигуліна 
повноважним представником 
партії на окупованому Дон-
басі. 
 Крім того, в Донецьку 
планується відкриття пред-
ставницького центру, який 
прийматиме жителів окре-
мих районів Донецької та 
Луганської областей і ніби-
то «сприятиме в отриман-
ні російського громадянс-
тва та реалізації «виборчих 
прав» осіб із російським пас-
портом».
 За словами Олега Ніко-
ленка, після незаконної роз-
дачі паспортів громадян РФ 
російські партії розгледіли 

можливість отримання полі-
тичних дивідендів: «Задек-
ларована мета представниць-
кого центру «Справедливої 
Росії» сприяти реалізації 
виборчих прав «громадян 
РФ» — мешканців тимчасо-
во окупованих територій — 
грубо порушує законодавс-
тво та суверенітет України, 
відкриває поле для фальси-
фікацій на російських вибо-
рах. Останнім часом у Росії 
ведуться активні дискусії 
про організацію в ОРДЛО ви-
борів до Держдуми».
 Зауважимо, що Україна 
вже не раз заявляла, що не 
визнаватиме легітимність та-
ких голосувань і що РФ має 
нарешті почати виконувати 
взяті на себе зобов’язання 
для досягнення політико-
дипломатичного врегулю-
вання російсько-українсь-
кого збройного конфлікту на 
основі повної поваги до суве-
ренітету України, дотриман-
ня вимог українського зако-
нодавства та норм міжнарод-
ного права. ■

НА ФРОНТІ

Боротьба за мізки
Одна з російських партій планує відкрити свій офіс 
в окупованому Донецьку

■

Світлана МИЧКО

 На сесії Тернопільської облради 
прийнято обласну цільову програму 
розвитку пластового руху. За інформа-
цією пресслужби обласної ради, одни-
ми з її основних пріоритетів визначено 
забезпечення духовного, патріотично-
го, культурного та фізичного розвитку 
молоді і вирішення її проблем. А також 
— сприяння громадянській освіті дітей 
та молоді «як відповідальних і актив-
них громадян, які сповідують та від-
стоюють демократичні цінності», їх 
інтеграції у європейський та світовий 
демократичний простір, формуванню 
«почуття гордості за Україну та пова-
ги до законодавства», підвищенню рів-
ня свідомого ставлення до активного та 
здорового способу життя. А забезпечу-
ватиметься реалізація цих цілей, зок-
рема, через співпрацю комунальної ус-
танови облради «Тернопільський об-
ласний пластовий вишкільний центр» з 
її іншими структурними підрозділами, 
пластовими об’єднаннями, молодіжни-
ми громадськими організаціями, церк-
вами, закладами освіти та засобами ма-
сової інформації.
 Про те, що обласна рада всіляко під-

тримуватиме пластунів Тернопільщи-
ни та збільшить фінансування на згада-
ний вишкільний центр, заявляв раніше 
і її новий очільник, «свободівець» Ми-
хайло Головко. Нагадаємо, що «Пласт» 
— це національна скаутська організа-
ція України, яка позиціонує себе поза 
політикою та поза церковними кон-
фесіями і наступного року відзначати-

ме свою 110-ту річницю (від дня скла-
дання першої пластової присяги). Її 
організації є в усіх областях нашої де-
ржави, але в західному регіоні вони 
розвиваються найактивніше. В травні 
2019-го Верховна Рада ухвалила закон 
про визнання і підтримку національної 
скаутської організації «Пласт» на де-
ржавному рівні. ■

ПРОГРАМИ

Попластуємо!
На Тернопільщині 
підтримають українських 
скаутів

■

Наші скаути.
Фото з сайта Тернопільської міської ради.

❙
❙
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українців
незаконно утримують оку-

панти в Криму та на Донбасі, наголошує упов-
новажена Верховної Ради з прав людини Люд-
мила Денісова.

376 сучасних радарів
TruCAM для автоматичної 

фіксації швидкості авто встановлено на 309 
ділянках доріг України, звітували в прес-
службі Нацполіції.

російські артисти
стали фігурантами кримінальних 

проваджень через виступи в Криму, йдеться у теле-
грам-каналі Прокуратури АРК та м. Севастополя.

багаторівневих
авторозв’язок планується побу-

дувати у столиці, написав на своїй сторінці 
у Facebook директор Інституту Генерально-
го плану міста Київ Сергій Броневицький.

українців
регулярно до-

тримуються Великого посту, згідно 
з даними соцопитування компанії 
Gradus Research.

117 23 11 1,7%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЗАРАЗА

Маленький 
вірус із 
великими 
наслідками
В Україні зростає 
смертність від ковіду, 
усе більше областей 
«червоніють» 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Одразу два рекорди. За попередню 
добу в Україні підтвердили майже 16 ти-
сяч 700 інфікованих. І зростає смертність 
від коронавірусу, за позаминулу добу по-
мерли 362 людини, і це — найбільші по-
казники за увесь час пандемії. Лідерами 
з поширення коронавірусу є Київ, Одесь-
ка та Житомирська області. Напередод-
ні госпіталізували майже 5 тисяч пацієн-
тів. Про переповнені лікарні через наплив 
хворих на коронавірус сьогодні заявили 
і в столиці. Хворих почали розміщувати 
у коридорах. Ідентична ситуація на Ми-
колаївщині, Одещині та Київщині. Од-
нак міська влада запевняє, що в обласні 
лікарні жителів столиці не розподіляти-
ме. Лише одна область — Херсонщина — 
лишається у «жовтій» карантинній зоні. 
У Рівному посилюють карантин. Нині в 
місті діють обмеження «помаранчевої» 
зони. Та через стрімке поширення коро-
навірусної інфекції місцева влада вже те-
пер вирішила запровадити обмеження 
«червоної» зони. Про це повідомив місь-
кий голова Олександр Третяк. Тож із 29 
березня учнів 5-11 класів переводять на 
дистанційне навчання. Молодші класи та 
дитячі садки поки працюватимуть у зви-
чайному режимі. Стосуватимуться обме-
ження і культурно-масових заходів. Про 
терміни дії посиленого карантину поки не 
повідомляють.
 Найближчим часом потрапити до 
«червоної» зони можуть Миколаївсь-
ка, Тернопільська та Черкаська облас-
ті. Втім в уряді вже заявили, що загаль-
нонаціональний локдаун не оголошува-
тимуть. Водночас пообіцяли підприєм-
цям з «червоних» зон виплатити по 8 
тисяч гривень. Щоправда, частину цих 
коштів планують шукати вже в місцевих 
бюджетах. Та, незважаючи на обіцянки 
прем’єра не закривати країну на локда-
ун, в РНБО заявили, що розглядають та-
кий сценарій. За словами Олексія Дані-
лова, найближчим часом РНБО збереть-
ся з цього приводу. На питання про те, 
чи можуть обговорювати запроваджен-
ня всеукраїнського локдауну на засідан-
ні, секретар відповів, що все залежить 
від поведінки людей. «Ми наполягаємо, 
що кожна громада, відповідно до закону, 
має самостійно ухвалювати рішення, чи 
треба їй закриватися, запроваджувати 
інші обмеження. Коли ми повністю за-
криваємо області — це вже винятковий 
випадок. І якщо розвиток подій піде не 
за оптимістичним сценарієм, не виклю-
чаю, що може бути закрита вся країна», 
— заявив Олексій Данілов. 
 Цього тижня в Україні стартувала дру-
га хвиля щеплень. Почалася вакцинація 
сімейних лікарів та тих, хто старший 80 
років. Нині вакциновано вже понад 120 
тисяч українців. Однак майже 350 доз 
вакцини, які не були використані, дове-
лось утилізувати, кажуть у МОЗ. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

  Харківський завод «Тур-
боатом» наразі бореться за 
багатомільйонний доларо-
вий контракт, запропонова-
ний урядом Ефіопії. Йдеть-
ся про будівництво потуж-
ної гідроелектростанції на 
березі Голубого Нілу. Перс-
пективний проєкт уже заці-
кавив машинобудівні ком-
панії Франції, Австрії і Ки-
таю, але, незважаючи на 
потужну конкуренцію, в 
українського підприємства 
є чималий шанс на перемо-
гу. 
 Цю добру звістку в рам-
ках форуму Kharkiv Prom 
Days 2021, що 24-26 берез-

ня триває у Харкові, пові-
домив гендиректор заводу 
Віктор Суботін. «Ми розроб-
ляємо перспективу по аф-
риканському регіону, тому 
подали свою заявку, — ска-
зав він. — Зараз також го-
тується контракт щодо па-
рових турбін для Казахс-
тану і гідравлічних — для 
Таджикистану. Водночас 
ведемо перемовини з Узбе-
кистаном на предмет участі 
у будівництві АЕС. У випад-
ку з кожною країною йдеть-
ся про десятки мільйонів до-
ларів, а атомна станція — це 
сотні мільйонів доларів».
 Загалом на згаданій 
виставці-форумі свої про-
мислові можливості проде-

монстрували 38 харківсь-
ких підприємств, конструк-
торських бюро і науково-до-
слідних інститутів. Захід 
проходить за участю торго-
вих палат Італії, Німеччи-
ни, Туреччини, Саудівсь-
кої Аравії, Литви, Ізраїлю 
та Естонії, які прагнуть на-
лагодити нові партнерські 
зв’язки. Щоправда, через 
пандемію своїх представ-
ників направили до Хар-
кова далеко не всі країни, 
але завдяки організованим 
у режимі онлайн телемос-
там спілкування пройшло 
на досить високому рівні. 
«Уся продукція, яку пре-
зентували на форумі, буде 
виставлена на YouTube-ка-

налі, — розповів началь-
ник управління розвитку 
промисловості ХОДА Воло-
димир Міщенко. — Так, це 
перший подібний форум. У 
такому форматі ми працює-
мо вперше». 
 Як повідомив позаштат-
ний радник голови ХОДА 
Марк Беккер, на Харків-
щині сьогодні можна ви-
робляти все — літаки, тан-
ки, турбіни, товари народ-
ного споживання, продукти 
харчування, високотехноло-
гічну сільськогосподарську 
техніку. Але при цьому не 
менш важливо розширюва-
ти обсяг збуту як на внут-
рішньому, так і зовнішньо-
му ринках. А ось із цим дій-
сно проблема. За даними за-
ступника міністра з питань 
стратегічних галузей про-
мисловості Юрія Петровсь-
кого, минулого року підпри-
ємства Харківщини реалі-
зували за кордоном товарів 
на суму 1,5 мільярда гри-
вень. «Це, звичайно, нема-
ло, але й не багато, — резю-
мував він. — І саме такі за-
ходи можуть підвищити ек-
спортний потенціал усього 
регіону». ■

Назар ЗДОРОВИЛО

 Довготривала епопея з вибора-
ми ректора Київського національно-
го університету ім. Тараса Шевченка 
нарешті скінчилася в другому турі пе-
ревиборів 24 березня: проректор із на-
уково-педагогічної роботи, кандидат 
філософських наук, професор Володи-
мир Бугров став переможцем виснаж-
ливих «перегонів».
 За професора Бугрова проголосува-
ли 74,31% від загальної явки вибор-
ців, це — 1 тис. 944 голоси. А другий 
кандидат на престижне крісло очіль-
ника КНУ, професор кафедри фінансів 
цього ж університету Олександр Рож-
ко, набрав лишень 20,45% (535 людей, 
що прийшли на вибори, його підтри-
мали).
 Як повідомили представники ви-
борчої комісії, загальна явка виборців 
становила 2 тис. 616 осіб, тобто лише 
63,2% від заявленої кількості в 4 тис. 
139 особи.
 Напередодні останнього «бою» пан 
Бугров так аргументував виборцям не-
обхідність проголосувати саме за ньо-
го: «Інколи говорять, що ректор має 
бути науковцем чи таке інше, але ні. 
Ректор повинен бути управлінцем: він 
повинен знати, як розподіляти повно-
важення, делегувати їх. Друга якість 
— патріотизм. Третя — чесність. Я вва-
жаю для себе абсолютно некоректним, 
коли людина неакадемічним шляхом 
отримує кошти з університету. Ми 
повинні створити умови, щоб кожен 
представник університету (викладач, 
співробітник, науковець, студент) мав 
можливість чесно заробляти».
 Додамо, що новоспеченому рек-
тору КНУ — 54 роки, 29 із яких пан 
Бугров працює в системі освіти. Він 
— автор понад 100 наукових та нав-
чально-методичних праць. Згідно з 
декларацією за 2019 рік, Бугров має: 
автомобіль Mitsubishi Outlander 2016 
року випуску; майже 245 тисяч гри-
вень, 700 доларів та 188 євро на бан-
ківських рахунках; 50 тисяч гривень, 
5 тисяч доларів, 4 тисячі євро, тися-
чу британських фунтів та 320 швей-
царських франків готівкою, а ось влас-
ної нерухомості, згідно з поданим ним 
документом, не має.

 Нагадаємо, що перші вибори рек-
тора КНУ імені Тараса Шевченка від-
булися 25 листопада 2020 року. У пер-
шому турі жоден із десяти кандидатів 
не набрав необхідної кількості голосів. 
У другий тур 4 грудня пройшли про-
ректор із науково-педагогічної роботи 
КНУ Володимир Бугров та директор 
науково-навчального «Інституту гео-
логії» КНУ Сергій Вижва. Оскільки 
жоден із цих кандидатів не набрав по-
над 50%, було вирішено провести нові 
вибори.
 У першому турі нових виборів, 
який відбувся 17 березня, за кріс-
ло ректора змагалися шість канди-
датів. Серед них — доктор психологіч-
них наук, професор Сергій Болтівець, 
кандидат філософських наук, профе-
сор Володимир Бугров, доктор геоло-
гічних наук, професор Сергій Виж-
ва, доктор історичних наук, професор 

Володимир Литвин, а також доктор 
економічних наук, професор Олек-
сандр Рожко та доктор соціологічних 
наук, доцент Ірина Чудовська. У дру-
гий тур пройшли кандидат філософсь-
ких наук, професор Володимир Бугров 
(44,04%) та доктор економічних наук, 
професор Олександр Рожко (15,2%).
 Зауважимо, що одразу після по-
разки 17 березня у змаганнях за кріс-
ло ректора КНУ відомий одіозний пре-
тендент, колишній голова адміністра-
ції президента та Верховної Ради Ук-
раїни, Володимир Литвин вийшов із 
наглядової ради університету Шев-
ченка. При цьому він невдоволено за-
явив, що тепер йому не дозволять на-
віть наближатися до університету, й 
висловив сподівання, що «колективу 
вистачить волі, аби протистояти неми-
нучому сповзанню університету в сіру 
зону». ■

ПАРТНЕРСТВО

До перемоги готові
Майже сорок харківських підприємств на форумі Kharkiv 
Prom Days 2021  продемонстрували свою готовність 
завойовувати міжнародні ринки

■

ОСВІТА

Із проректорів у ректори
На виснажливих виборах керівника університету 
Шевченка переміг професор Володимир Бугров

■

Лідер перегонів.❙
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 Здавалося б, що у вигідних для 
України геополітичних реаліях 
Банкова повинна зосереджувати 
зусилля на консолідації суспільс-
тва і міжнародних партнерів для 
відсічі російським окупантам, 
впровадженні прогресивних ре-
форм, подоланні пандемії коро-
навірусу та боротьбі з корупцією й 
утвердженні верховенства права, 
Натомість спостерігається частко-
ва зміна риторики можновладців 
та ескалація піарних постановок 
РНБО для відновлення обвального 
рейтингу президента напередодні 
можливих дочасних парламентсь-
ких і президентських виборів.
 Свідомо уникаючи розгорнуто-
го аналізу й оцінки подій в Україні 
та навколо неї, є необхідність зо-
середитися на останніх протестах, 
особливо біля офісу президента. 
Оскільки удавана істерика влади 
та фальшування її нукерами при-
чин, замовників і дій окремих осіб, 
у тому числі 20.03.2021 р., викли-
кають підозру в навмисному поту-
ранні правоохоронцями порушен-
ня законодавства у царині громад-
ської безпеки. Перш за все звертає 
на себе увагу вибірковість право-
охоронців у реагуванні на такі 
події. Якщо наміри і певний рух 
молодіжного крила ОПЗЖ про-
тестувати в Києві проти санк-
цій стосовно каналів Медведчу-
ка—Козака були швидко припи-
нені із залученням підконтроль-
ного А. Авакову «Національного 
корпусу» на стадії підготовки, то 
у випадку з подіями 20.03.2021 р. 
поліцією не було вжито законних 
попереджувальних заходів із ви-
явлення та затримання радикаль-
но-екстремістських елементів, 
які начебто мали наміри вчинити 
хуліганський вандалізм стосов-
но стратегічно важливої держав-
ної будівлі, якою є офіс президен-
та України.
 І тому дивними виглядають 
заяви «постфактум» заступника 
міністра внутрішніх справ А. Ге-
ращенка про те, що в «акції бра-
ли участь прихильники Стернен-
ка, які є маргіналами, неонацис-
тами, скінхедами із профашистсь-
ких кіл». Отже, виходить, що МВС 
володіло інформацією про осіб, 
які готувалися жорстко протесту-
вати. І це підтверджує заступник 
міністра, говорячи про те, що «ак-
ція не планувалася мирною. Ор-
ганізатори хотіли масових бійок 
та зіткнень із правоохоронця-
ми». Хоча демагогічно і неполіт-
коректно виглядає заява високо-
посадовця про якісь «профашист-
ські кола» в Україні. До речі, та-
кий наратив постійно нав’язує 
світовій громадськості Кремль, 
дезінформуючи людство про стан 
справ в Україні. В цьому ряду пе-
ребуває й «особисте» припущення 
А. Геращенко про те, що «за подія-
ми на Банковій стоїть політична 
сила П. Порошенка». Тобто виг-
лядає так, що у хворобливій уяві 
соратника А. Авакова партія «Єв-
ропейська солідарність» є складо-
вою «профашистських кіл». Кра-
щої послуги кремлівський узурпа-
тор очікувати не міг. Сумнівним з 
точки зору законодавства виглядає 

і пасаж А. Геращенка про те, що 
поліція закликала до діалогу про-
вокаторів, але марно. Правоохо-
ронці відійшли, щоб запобігти мас-
штабному насильству». Отже, сві-
домо залишили офіс президента без 
захисту. Чим заохочувалися «про-
вокатори» штурмувати будівлю 
для здійснення можливих терорис-
тичних актів стосовно конкретних 
осіб. Приклад штурму і захоплен-
ня Капітолію в США 06.01.2021 р. 
радикально-екстремістськими уг-
рупованнями — яскраве тому свід-
чення. 
 Напевно, у допущених свідо-
мо чи через нехлюйство провалах 
своє місце посідають СБУ та УДО 
— як у контексті захисту націо-
нальної державності, так і стосов-
но надійної безпеки осіб, які охо-
роняються.
 Лише перелічене дає підста-
ви підозрювати владу щонаймен-
ше у нещирості. А за  великомим 
рахунком — у спеціальній опера-
ції з компрометації політичних 
опонентів з метою добитися жорс-
ткішого законодавства щодо реп-
ресій опозиції, згортання чи мак-
симального обмеження конститу-
ційного права громадян на свобо-
ду слова, зібрань і протести. Для 
цього монобільшість і скликає 
позачергове засідання Верховної 
Ради. Поза сумнівом, законодав-
ча гілка влади повинна своєчасно, 
а краще на випередження, реагу-
вати на виклики, ризики і загрози 
безпеці нації та державі. Особли-
во в умовах російської збройної аг-
ресії. Проте депутати, незалежно 
від їх партійності, зобов’язані бути 
жорстким запобіжником щодо 
можливої трансформації демок-
ратичної республіки в авторитар-
ну державу. В якій продукувати-
меться маккартизм та, за прикла-
дом середньовічної інквізиції, роз-
пинатимуть тепер уже політичних 
єретиків. Поряд із оцінкою подій 
та осіб, які брали в них участь, за-
конодавцю належить ініціюва-
ти розслідування ролі і місця та 
можливої службової недбалості 
національної поліції, СБУ та УДО 
у подіях, що сколихнули країну. 
Парламент повинен також скоре-
гувати алгоритм кадрового забез-
печення правоохоронних і спе-
ціальних органів, передбачивши 
унеможливлення політичних при-
значень на керівні посади. Визна-
чити основними критеріями від-
бору професіоналізм, принци-
повість, законослухняність, ну-
льову толерантність до корупції та 
відданість Українській державі і 
нації. 
 Вкрай необхідно започаткува-
ти загальнонаціональний діалог 
для зміцнення єдності і консолі-
дації українського суспільства, 
вдосконалення законодавства у 
сфері національної, державної і 
громадської безпеки та посилен-
ня ролі громадськості у державот-
ворчій діяльності. 
 У такому разі вище військо-
во-політичне керівництво держа-
ви може сподіватися на подолан-
ня кризи довіри до себе з боку сус-
пільства та міжнародних парт-
нерів. ■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Уже десять областей і Київ 
опинилися у «червоній» ка-
рантинній зоні. З запровад-
женням посиленого каранти-
ну першими, кого зачіпають 
жорсткі обмеження, є пред-
ставники малого та серед-
нього бізнесу, тобто ті, хто 
левову частку прибутку при-
носить до міського бюджету 
зі сплати податків. Рестора-
тори скаржаться, що під час 
попередніх локдаунів закла-
ди громадського харчування 
першими закривали, останні-
ми відкривали, штрафували, 
зобов’язували дотримувати-
ся дистанції навіть у туалет, 
та «катували» обмеженнями 
роботи. 

Працювати «на виніс» — 
це виживання
 Дмитро Борисов — влас-
ник понад 50 ресторанів — 
говорить, що для нього, як і 
для інших бізнесменів, — це 
вже не перше випробування. 
Працювати «на доставку та 
на виніс» — це не про ресто-
ранний бізнес, це робота на 
виживання.
 — Ресторан — це коли ви 
приходите в заклад як гість і 
отримуєте дещо більше, ніж 
звичайну їжу, — говорить 
підприємець, — і якщо ви 
запитаєте у своїх друзів чи 
знайомих, хто хоч раз замо-
вляв в улюблених закладах 
страви з собою, відповідь 
буде однозначна: майже ніх-
то. Адже для цього є купа 
ресторанчиків швидкого 
приготування їжі. А стояти 
і через відкриті двері чека-
ти стейк чи салат, погодьте-
ся, дивно. 
 Чутки про локдаун ши-
рилися ще з лютого, та рес-
торани виявилися не готові 
до його впровадження. І хоч 
влада обіцяла попередити 
заздалегідь про чергові за-
борони, та не так сталося, 
як гадалося. 
 — На відміну від попе-
реднього суворого каранти-
ну, про цей було оголошено 
лише за два дні, — продов-
жує Дмитро Борисов, — а 
це призведе до колосальних 
збитків. Товарні запаси чи-
малі, за два дні їх не прода-
си, а значить, тепер усе це 
доведеться викинути. Ос-
кільки є зобов’язання і вит-
рати, а немає можливості 
працювати — адміністра-
тивно ми закриті — нині не 
ведемо мову вже про збитки. 
Це крок до банкрутства. 
 Зневірився вже і персо-
нал, адже щоразу, коли біз-
нес «саджають» на каран-
тин, то і працівників виму-
шено відправляють у так 
звану відпустку за свій ра-
хунок. Насправді ж це фак-
тичне звільнення тих лю-
дей, яких ресторатори не в 
змозі забезпечити роботою. 
 — У карантинній ситуа-
ції ресторани стали «цапа-

ми-відбувайлами»: в метро, 
громадському транспорті, 
супермаркетах натовпами 
ходять люди, не дотримую-
чись навіть соціальної дис-
танції, у той час як ми може-
мо контролювати кількість 
відвідувачів і розставляти 
стільці в шаховому поряд-
ку. Окрім цього, ресторани 
дотримуються санітарно-
епідеміологічних норм не 
тільки в період локдауну, 
— наголошує Дмитро Бори-
сов.

Програми підтримки 
бізнесу — просто популізм
 Тож український бізнес 
укотре виніс один важли-
вий і, якоюсь мірою, тра-
диційний урок: розрахову-
вати потрібно лише на себе. 
Передусім на свою винахід-
ливість, наполегливість і 
енергію. Спромігся виграти 
лише той бізнес, що швид-
ко пристосувався до нових 
умов життя, каже голова 
Асоціації власників малого 
та середнього бізнесу Руслан 
Соболь. 
 — У нас зараз ситуація, 
коли ти змушений шукати 
модель, яка допоможе утри-
матися на ринку. І все біль-
ше і більше людей будуть її 
шукати, аби вижити. Зра-
зок, за яким працювали вчо-
ра, сьогодні не працює. Не-
обхідно перелаштовуватися, 
— каже він.
 Та й уряд пообіцяв не ки-
дати «смачний» бізнес та 
сфери обслуговування на-
призволяще і всіляко під-
тримувати його. Але поки 
що ресторатори цієї під-
тримки не відчувають. Під-
приємці говорять, що про-
грами підтримки бізнесу 
— це звичайнісінький по-
пулізм. А з розрекламова-
ним політиками кредитом 
під 5-7-9 відсотків на прак-
тиці виявилося все зовсім 
не так — під цей вид креди-
тування потраплять не всі. 
Утім, як і з виплатою 8 ти-
сяч гривень...
 Економіст Олег Пендзин 
вважає, що київська вла-
да з паном Кличком має пе-

рейнятись і з місцевого бю-
джету виплатити хоч якісь 
гроші підприємцям на під-
тримку ресторанного бізне-
су, як це роблять у європей-
ських країнах. Адже дійсно 
багато закладів громадсь-
кого харчування припини-
ли свою діяльність або три-
маються «на волосині». Екс-
перт вважає, що впровадже-
ний локдаун не спричинить 
якісь потужні зміни в ук-
раїнській економіці. 
 — Вона і так «вмирає» по-
тихеньку, тому це може бути 
обтяжувальним фактором, 
але не основною причиною, 
— каже Олег Пендзин.
 Малий і середній біз-
нес — це основа економіки, 
що створює 60% ВВП, сім 
мільйонів робочих місць та 
майже 40% податкових над-
ходжень — саме це нещо-
давно говорив Володимир 
Зеленський. За прогнозами 
Національного банку, ВВП 
України у 2021 році зросте 
на 4,2%.
 Та чи не спрацює ефект 
стисненої пружини? І що ду-
мають із цього приводу екс-
перти?
 — У цьому році в бюджеті 
закладено 4,6% росту ук-
раїнської економіки. За сі-
чень ми мали мінус 2,4%. За 
перший квартал уже Мініс-
терство економіки оприлюд-
нило мінус 2%. То в мене є 
питання, скільки треба рос-
ти у II, III і IV кварталі, щоб 
вийти хоча б на ті 4%? Це 
ж фантастика! Думаю, що 
навряд ми побачимо такий 
ріст, принаймні в тій ситуа-
ції, що є, — наголошує Олег 
Пендзин.
 Наразі загальні втра-
ти української економіки 
підрахувати складно. Проте 
якщо ВВП почне стрімко па-
дати, Україна може опини-
тися на порозі дефолту, ка-
жуть експерти. А це загро-
жуватиме українцям сут-
тєвим погіршенням якості 
життя, зокрема для тих, 
хто і так опинився за поро-
гом бідності. Тож поки що 
рахунок 3:0 на користь лок-
дауну. ■

КОЛІЗІЇ

Криза довіри
Навіщо Верховній Раді 
збиратися 
на позачергову сесію після 
бурхливих подій під офісом 
президента

■

Про локдаун рестораторів повідомили за два дні. У багатьох 
залишились великі запаси харчів, які доведеться викинути.
Фото з сайта dw.com.

❙
❙
❙

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ

3:0 на користь 
локдауну
Чи втримається на плаву малий і середній бізнес у випадку 
чергової карантинної «паузи»

■

Василь БОГДАН, експерт з питань безпеки, генерал- лейтенант, публіцист
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Нетаньяху пішов 
ва-банк
Дострокові вибори в Ізраїлі навряд 
чи вирішать політичну кризу в країні

■

У Нетаньяху є шанс і далі втриматися біля керма.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Співпраця з Європейським 
Союзом та країнами-партнера-
ми була однією з головних тем 
засідання міністрів закордон-
них справ країн-членів НАТО в 
Брюсселі 23-24 березня. Це була 
перша особиста зустріч політи-
ків із моменту початку пандемії 
коронавірусу та вперше на та-
кому форумі був присутній но-
вий держсекретар США Ентоні 
Блінкен.
 Очільники дипломатій де-
ржав-членів НАТО також за-
просили на зустріч міністрів 
країн, що не входять до Аль-
янсу — Фінляндії та Швеції, 
та представників Європейсь-
кого Союзу. Зазвичай країни-
партнери НАТО беруть участь 
у місіях Альянсу по всьому сві-
ту. Швеція та Фінляндія, а та-
кож Україна, Грузія, Австралія 
та Йорданія до 2014 року були 
частиною контингенту НАТО в 
Афганістані. Представники цих 
країн також як спостерігачі бе-
руть участь у самітах НАТО.
 Переговори в Брюсселі сто-
сувалися, серед іншого, спіль-
них із Брюсселем заходів, таких 
як огляд військової інфраструк-
тури континенту. У найближчі 
роки НАТО та Євросоюз хочуть 
адаптувати дороги, мости, ае-
ропорти чи залізниці до війсь-
кового транспортування, якщо 
виникне необхідність швидкого 
перекидання військ до одного з 
регіонів Європи.
 Присутність на саміті де-
ржсекретаря США впливала 
на характер заяв. Євросоюз і 
НАТО не можуть впоратися по-
одинці з викликами, які існу-
ють з боку Росії. Про це заявив 
генеральний секретар НАТО 
Йєнс Столтенберг на засіданні. 
«Ми всі стикаємося з однакови-
ми викликами від Росії. Ніхто 
з нас не зможе впоратися са-
мотужки, але разом ми може-
мо доповнити один одного», — 
сказав Столтенберг, явно адре-

суючи цю заяву представнику 
США.
 До цього в НАТО заявили, 
що будуть адаптуватися до но-
вих загроз із боку Росії. В аль-
янсі до них віднесли міжнарод-
ний тероризм, кібер і гібридні 
загрози. Крім того, наголошу-
вали учасники саміту, трансат-
лантична співпраця, як і рані-
ше, є опорою світового поряд-
ку, заснованого на правилах 
і домовленостях. Раніше ген-
сек НАТО запропонував значно 
збільшити фінансування Аль-
янсу, чого, до речі, вимагала і 
попередня адміністрація США 
на чолі з Дональдом Трампом.
 Ентоні Блінкен, який впер-
ше відвідав Брюссель як держ-
секретар США, отримав більш 
ніж теплу зустріч у штаб-квар-
тирі НАТО з боку очільника 
альянсу Йєнса Столтенберга. 
Їхня загальна мета — оживи-
ти оборонне трансатлантичне 
співробітництво після чотирь-
ох років «холоду» за президен-
та Трампа. «Я прибув сюди, щоб 
висловити непохитну прихиль-
ність Сполучених Штатів ць-
ому альянсу, який був наріж-
ним каменем миру і процвітан-
ня Північно-атлантичного спів-
товариства впродовж більше 70 
років, — сказав Блінкен. — Я 
приїхав до Брюсселя, тому що 
ми, американці, хочемо відно-
вити наше партнерство, насам-
перед з нашими союзниками по 
НАТО».
 «Ми відкриваємо новий 
розділ у наших трансатлан-
тичних відносинах, які втілені 
в НАТО, — не менш патетично 
додав Столтенберг. — Тому со-
юзники гаряче вітали дуже чіт-
ку і сильну заяву держсекрета-
ря Блінкена. Він доніс послан-
ня президента Байдена про те, 
що США щиро хочуть віднови-
ти силу цього Альянсу». Пере-
говори Ентоні Блінкена з мініс-
трами закордонних справ країн-
членів були також присвячені 
підготовці брюссельського са-

міту НАТО в цьому році за учас-
тю Джо Байдена. На ньому буде 
прийнята нова стретегічна кон-
цепція Альянсу.
 Ентоні Блінкен також про-
вів низку двосторонніх розмов. 
Він заявив, що його німець-
кий колега, глава МЗС Німеч-
чини Хайко Маас, попередже-
ний про можливі санкції в разі 
завершення «Північного пото-
ку-2». «Держсекретар Блінкен 
підкреслив прихильність США 
роботі з союзниками і партнера-
ми для протидії спробам Росії 
підірвати нашу колективну без-
пеку і зазначив, що США висту-
пають проти газопроводу «Пів-
нічний потік-2», — йдеться в 
заяві за підсумками переговорів 
Блінкена і Мааса. На думку де-
ржсекретаря США Ентоні Блін-
кена, завершення цього проєк-
ту — погана угода для Німеччи-
ни, для України і для союзників 
та партнерів США з Централь-
ної та Східної Європи.
 Також у ході виступу в штаб-
квартирі Північноатлантично-
го альянсу в Брюсселі Блінкен 
заявив, що Росія і низка інших 
країн є «військовими загроза-
ми» для західних країн. За сло-
вами Блінкена, найбільш ак-
туальні загрози для держав За-
ходу діляться на три категорії, 
першими з яких є «військові 
загрози з боку інших країн». У 
число таких країн глава амери-
канського Держдепу включив 
Росію. «Ми відзначаємо нові 
військові можливості і страте-
гії, що розвиваються Росією з 
метою кинути виклик нашим 
альянсам і підірвати порядок, 
що забезпечує нашу колектив-
ну безпеку», — заявив Блін-
кен. Він також включив у чис-
ло «військових загроз» Китай, 
Іран і КНДР. Водночас Ентоні 
Блінкен під час зустрічі з мініс-
тром закордонних справ Туреч-
чини Мевлютом Чавушоглу за-
кликав Туреччину не тримати 
в себе російські зенітно-ракет-
ні системи С-400. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 В Австралії сильні зливи в штаті Но-
вий Південний Уельс спровокували най-
сильніший за 50 років паводок. «У тих 
частинах штату, які постраждали силь-
ніше, таке трапляється раз на століття; в 
інших регіонах, таких як район Хоксбері, 
— раз у 50 років», — заявила прем’єр-
міністр Нового Південного Уельсу Гледіс 
Береджиклян. У цьому найстарішому і 
найбільш густонаселеному штаті пролив-
ні дощі йдуть із середини минулого тиж-
ня. Рекордна кількість опадів призвела до 
прориву гребель і розливу річок. Пожеж-
но-рятувальна служба заявила, що багато 
районів штату «зараз схожі на внутрішнє 
море». Тим часом під загрозою затоплен-
ня опинилася і столиця Нового Південно-
го Уельсу — місто Сідней.
 Одна людина загинула в результаті 
удару стихії, десятки постраждали, що-
найменше 20 тисяч людей евакуйовано зі 
своїх будинків. Місцева влада зазначає, 
що на постраждалих територіях проживає 
близько третини австралійців. Очевидці 
повідомляють, що паводок спровокував 
навалу павуків — цілі армії членистоно-
гих, рятуючись від води, що піднімаєть-
ся на височинах, заповзають у будинки, на 
стіни будівель і паркани.
 Велика вода завдала колосаль-
них збитків: зруйновано сотні будинків, 
пошкоджено лінії електропередач та доріг. 

Понад 200 шкіл скасували заняття, пові-
домляє  телеканал Сі-Ен-Ен. Довелося на-
віть відкласти кампанію з вакцинації від 
COVID-19: приблизно півсотні клінік, куди 
був доставлений препарат, заблоковані во-

дою, інші були змушені закритися, пові-
домляє газета «Сідней Морнінг Геральд». 
І прогнози синоптиків невтішні — за їхні-
ми даними, дощі і штормовий вітер трива-
тимуть щонайменше до четверга. ■

САМІТИ

Після чотирьох років «холоду»
Глави МЗС країн-членів НАТО обговорили питання співпраці 
з ЄС та країнами-партнерами

■

СТИХІЯ

Вода землю точить
Австралія переживає найбільший 
за півстоліття паводок

■

Жахливі наслідки паводку.❙

Ігор ВІТОВИЧ

 У вівторок, 23 березня, в 
Ізраїлі відбулися дострокові пар-
ламентські вибори, четверті за 
два останні роки. Ці останні ви-
бори розглядалися як плебісцит 
довіри прем’єр-міністру Бенья-
міну Нетаньяху, який перебуває 
на цій посаді вже 12 років, най-
довше з усіх глав урядів за всю 
новітню історію Ізраїлю. Він же 
і був одним з ініціаторів достро-
кового переобрання парламенту, 
сподіваючись, що успіх програ-
ми вакцинації та низка мирних 
угод з арабськими країнами доз-
волять йому отримати більшість 
у парламенті, незважаючи на 
триваючі судові процеси проти 
нього щодо корупції, шахрайс-
тва та зловживань владою. По-
годжуючись на дострокові виб-
ори, Нетаньяху йшов ва-банк, 
оскільки було невідомо, як по-
ведуть себе виборці в умовах ко-
ронакризи.
 Непевність щодо остаточно-
го результату виборів ускладню-
вало те, що цього разу кількість 
невизначених виборців була ви-
сокою — близько 15%. Тому ре-
зультат залежав не тільки від 
того, кого підтримують виборці, 
а й від того, чи вони взагалі ви-
рішили голосувати. Традицій-
но виборці правих партій охочі-
ше брали участь. І в цьому розра-
хунку Нетаньяху не помилився. 
Також свою роль відіграло те, 
що, з огляду на карантин, виб-
орцям було надано можливість 
голосувати поза межами своїх 
виборчих округів, хоча це уск-
ладнювало та затягувало підра-
хунок голосів. Але все ж явка 
виборців виявилася високою 
— 67,2%, повідомила 24 берез-
ня Центральна виборча комісія 
(ЦВК) Ізраїлю.
 Водночас дозвіл на голосуван-
ня за межами своїх виборчих ок-
ругів вніс сум’яття в підрахунок 
голосів. Результати голосуван-
ня з 600 дільниць були подані до 
ЦВК з запізненням, а пізно вве-
чері середи, 24 березня, ЦВК і 
взагалі оголосила після підра-
хунку 97% відданих на виборах 
голосів, що з огляду на «людсь-
кі помилки» мають бути перера-
ховані голоси по 180 виборчих 
дільницях. Є сумніви, що пов-
торний підрахунок та дорахуван-

ня  3% голосів, які були віддані 
у так званих «подвійних конвер-
тах», а це голоси військовослуж-
бовців, мешканців будинків пре-
старілих, в’язнів тюрем, хворих 
у лікарнях та осіб, які перебува-
ють на карантині у зв’язку з за-
раженням коронавірусом, суттє-
во змінять результати голосуван-
ня. Втім усе можливо.
 Наразі ж результат такий: 
виборчий бар’єр долають і про-
ходять до Кнесету 13 політич-
них партій, які й поділять між 
собою 120 парламентських міс-
ць. Головна сенсація виборів (до 
оголошення остаточних резуль-
татів після дорахунку та перера-
хунку), що партія Беньяміна Не-
таньяху «Лікуд» разом зі своїми 
найближчими прибічниками, 
навіть із потенційним коаліціян-
том — партією «Яміна» Нафталі 
Беннета — набирає лише 59 ман-
датів, а для бузумовного отри-
мання права на формування уря-
ду потрібен мінімум 61 мандат.
 Втім «Лікуд» є незаперечним 
переможцем виборів із 30 здобу-
тими депутатськими мандатами. 
На другому місці «Єш атід» — 18 
мандатів, на третьому — ШАС із 
9 мандатами. Головний супер-
ник «Лікуда» на попередніх до-
строкових виборах ліва партія 
«Кахоль-лаван» посіла лише чет-
верте місце з 8 мандатами. 
 Виходячи з наявних на цей 
час результатів виборів, права 
коаліція Беньяміна Нетаньяху 
має 59 зі 120 парламентських 
мандатів, а опозиція — 61. Але, 
як зазначають ізраїльські полі-
тологи, більшість з опозицій-
них партій не підуть на коаліцію 
з депутатами від арабської мен-
шини в парламенті, а значить, 
опозиція може об’єднати в своїх 
різношерстих лавах (окрім ара-
бів) лише 56 депутатів. Перева-
га коаліції Нетаньяху очевид-
на. Старий політичний «лис» 
може закинути в ставок, у яко-
му плавають з десяток «опози-
ційних карасів», вудку з при-
вабливою для когось із них на-
живкою, і якийсь «карась» із 
двома чи більше депутатськими 
мандатами сприйме її достатньо 
привабливою, щоб проковтнути. 
Все вказує на те, що Нетаньяху 
після 12 років перебування біля 
керма Ізраїлю залишиться керу-
вати й надалі. ■



КАНАЛ «1+1»

05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок 

з «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 

15.45, 18.30, 3.10 ТСН

08.25, 9.20 «Життя відомих 

людей-2021»

10.20, 11.20, 13.15 «Одруження 

наосліп»

15.00 «Світ навиворіт»

16.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

19.45 Комедія «Папік-2»

21.15, 22.15 Комедія «Шукаю 

жінку з дитиною»

23.15 Комедія «Кухня»

00.15 «Голос країни-11»

04.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

01.40 Х/ф «Не було б щастя»

02.45, 9.10, 17.00, 18.00 

«Стосується кожного»

04.00 «Телемагазин»

04.30, 21.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 

Новини

06.10, 7.10, 8.20 «Ранок з 

«Інтером»

11.25 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

13.20 Х/ф «Колесо чудес»

15.10 «Чекай на мене. Україна»

19.00 «Подробиці»

20.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»
22.45 Х/ф «Занурення»

00.45 Т/с «Спокуса»

03.30 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 6.10, 7.15 Ранок з Україною

06.00, 7.00, 14.00, 18.00, 22.00 

Сьогодні

08.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.40 Місія: краса. Новий сезон

10.45 Реальна містика. Новий 

сезон

12.55, 14.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

16.10, 3.45 Т/с «Виклик»

19.10 «Говорить Україна»

20.00 Т/с «Помилки молодості»

22.10, 1.00 Т/с «Пробудження 

любові»

00.30 Телемагазин

02.10 Контролер

03.00 Реальна містика

ICTV

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20, 9.05, 0.50 Громадянська 

оборона

05.05 Факти тижня

07.45 Факти. Ранок

08.10, 18.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.00 Секретний фронт

11.10, 12.15 Антизомбі

11.45, 14.45 Факти. День

12.35 Більше ніж правда
13.40, 15.25 Х/ф «Пасажир 

57»
15.50 Х/ф «Від колиски до 

могили»
17.45, 20.00 Факти. Вечір

19.15 Більше ніж правда. 

Прем’єра

20.20 Т/с «Пес-6»

21.30 Свобода слова
23.00 Х/ф «Інтереси 

держави»

01.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.30 Kids’ Time

05.05 М/с «Том і Джеррі»

06.35, 13.30 Орел і решка

07.30 Т/с «Надприродне»

09.30 Х/ф «Повінь»

15.30 Х/ф «Реальна сталь»

18.00 Від пацанки до панянки

20.20 Х/ф «Робот Чаппі»

22.40 Х/ф «Оселя зла»

00.40 Т/с «Хроніки Шаннари»

01.30 Служба розшуку дітей

01.35 Зона ночі

04.00 Абзац

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 3.00, 

4.00 Час новин

05.25 Pro Військо

06.10, 19.55 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

06.15, 12.10 Д/с «Крила війни»

07.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.30 Машина часу

09.10, 13.10, 4.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

10.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

11.55 Вечірній преЗЕдент

14.30 Час «Ч»

15.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

16.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

17.10, 23.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

18.30, 0.15 «Кондратюк у 

понеділок»

19.30 Вечір з Яніною Соколовою

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.40 Час-Time

21.00, 22.00 Х/c «Епоха честі»

02.10 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00 «Top Shop»

05.00, 7.10 Х/ф «Сержант 

міліції»

06.15, 16.10, 2.10 «Випадковий 

свідок»

09.55, 18.30 Т/с «Коломбо»

11.30, 15.30, 18.00, 1.40 «Свідок»

11.50 Х/ф «Лорд Дракон»

13.45 «Таємниці світу»

15.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Свідок. Агенти»

21.50 Х/ф «Сумка інкасатора»

23.30 Х/ф «Кривава помста»

02.30 «Речовий доказ»

03.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

07.00 М/ф «Качині історії»

08.15, 22.10 Мама реготала

11.20 Т/с «Дефективи»

13.30 Т/с «Суперкопи»

16.00 Т/с «Швидка»

18.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

01.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

04.50 Т/с «Комісар Рекс»

07.45 «Битва екстрасенсів»

12.10, 13.50 Т/с «Сліпа»

13.30, 16.30, 21.00 «Вікна-

новини»

14.35 Т/с «Слід»

17.05 «Супермама»

18.05 «Детектор брехні»

19.15, 21.50 Т/с «Ворожка»

22.00 Т/с «Пізнє каяття»

00.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

06.10, 7.10 «Новий день»

08.10, 9.10, 10.10, 11.10 «Новини 

країни»

12.10, 13.15 «Великий день»

14.10 «Дзвінок»

15.00 «Час пік»

16.10 «Ситуація»

17.15 «Ехо України»

19.00 «Прямий ефір»

21.00 «Прямий контакт»

22.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

05.00, 19.20, 20.15 Т/с 

«Ментівські війни. 

Харків-3»

08.45 Х/ф «Обітниця 

мовчання»

10.20 Х/ф «Сек’юріті»

12.10 Х/ф «Літак проти 

вулкана»

14.00 «Загублений світ»

17.00 «Секретні матеріали»

17.15, 1.05 «Спецкор»

17.50, 1.35 «ДжеДАІ»

18.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20 «Гроші»

22.35 «Дубинізми»

23.00 Х/ф «Хижак»

02.05 Т/с «Ласко»

02.50 «ДжеДАІ-2019»

03.10 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Нідерланди — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

06.45 Журнал Ліги чемпіонів

07.15 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

09.00, 11.35 «Великий футбол»

09.45 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2022

12.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

14.40, 21.30 Футбол NEWS

15.00 Сербія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2022

16.50 Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру. Прем’єра

17.45 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022

19.35, 0.30, 2.30, 4.30 Топ-матч

19.40 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

21.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

22.45 Грузія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2022

00.40 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

02.40 Хорватія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2022

ФУТБОЛ-2

05.00 Хорватія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2022

06.50, 10.00, 19.30 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2022

08.15 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

11.30 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

13.15 «Відбір до ЧС-2022. Матч-

центр»

14.10, 3.10 Грузія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2022

16.00, 18.35 «Великий футбол»

16.45 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2022

20.25 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

22.15 Відбір до ЧС-2022 Огляд 

туру

23.10 Нідерланди — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

01.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

МЕГА

05.00 Бандитська Одеса

07.30, 0.40 Правда життя

09.00, 23.30 Речовий доказ

10.10 Зона будівництва

12.10 Скептик

13.10 Суперчуття

14.10, 18.50 Фантастичні історії

15.10, 20.45 НАСА: нез’ясоване

16.05, 19.50 Шукачі 

неприємностей

17.00 Мисливці на торнадо

18.00 Місця сили

21.30 Дика Індія

22.30 Інженерні ідеї

01.45 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Юху та його друзі»

07.30 «Навколо М»

09.15 Х/ф «Бойфренд із 

минулого»

11.10 Х/ф «Громобій»

12.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

14.40, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.50 Х/ф «Будинок у кінці 

вулиці»

00.30 Х/ф «Мій хлопець 

— кілер»

02.00 «Нічне життя»

К2

05.30, 7.00 Телемагазин

06.30 Бургери

07.20 Салат-бар

07.40 Смузі-меню

08.00 Магія солодощів

08.20 Просто їжа

08.50, 15.00 Смачні страви

09.20 Один за 100 годин

10.20, 17.10 Удачний проєкт

12.00, 15.20, 23.30 Корисні 

поради

13.00, 20.10 Моя кухня

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.10 Дачна відповідь

18.00 Майстри ремонту

19.10 Квартирне питання

21.10 Готуємо разом

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

07.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

07.45, 22.25 Сімейка У

08.15 Танька і Володька

08.45, 9.45, 23.55 Країна У

10.45, 22.55 Казки У

11.15, 15.15 4 весілля

13.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

17.15 Т/с «Прибулець»

18.15 Страна У-2

20.15 Х/ф «Батько нареченої»

01.10 Рятівники

02.10 Т/с «Хамелеон»

02.55 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 2.15 Енеїда

05.30 М/ф «День народження 

Юлії»

05.40 М/ф «Чудасія»

05.50 М/ф «Що на що схоже»

06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.05, 4.25 

Новини

06.05, 7.05, 8.05, 11.00, 12.10, 

17.20 Суспільна студія

08.30, 0.05 Т/с «Віра»

10.05, 3.10 Солодка дача

10.25 Телепродаж

14.10, 20.25, 23.30, 4.50 Спорт

14.20 Країна пісень

14.55 Т/с «Любов під час війни»

16.25 «Боротьба за виживання»

17.55 Д/ф «Дика прогулянка»

18.55 «Світ дикої природи»

19.25 «Суперчуття»

20.35 «Зворотний відлік»

22.30 Перша шпальта

23.40 «Суперчуття»

01.45 Бюджетники

03.25 «Повернення до природи»

22.40 Вєсті.ЮА
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок 

з «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 

15.45, 18.30, 3.20 ТСН

08.25, 9.20 «Життя відомих 

людей-2021»

10.20, 11.20, 13.15 «Одруження 

наосліп»

15.00 «Світ навиворіт»

16.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

19.45 Комедія «Папік-2»

21.05 Комедія «Шукаю жінку з 

дитиною»

22.05, 23.05 Комедія «Кухня»

00.05 Комедія «Великий 

солдат»

01.50 Драма «Припутні»

04.40 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

04.30, 21.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 

Новини

06.10, 7.10, 8.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.00 «Корисна програма»

10.00 «Позаочі»

11.25 Х/ф «Сім’янин»

13.40, 14.40 «Речдок»

15.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.00, 18.00, 2.50 «Стосується 

кожного»

19.00 «Подробиці»

20.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

22.45 Х/ф «Справа СК1»

00.55 Т/с «Спокуса»

04.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 6.10, 7.15 Ранок з Україною

06.00, 7.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

2.10 Сьогодні

08.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.40 Місія: краса. Новий сезон

10.45 Реальна містика. Новий 

сезон

12.55, 14.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

16.10, 3.00 Т/с «Виклик»

19.10 «Говорить Україна»

20.00 Т/с «Помилки молодості»

22.10, 1.00 Т/с «Втікачка»

00.30 Телемагазин

ICTV

03.15 Скарб нації

03.25 Еврика!

03.30 Факти

03.50 Т/с «Відділ 44»

04.35, 0.30 Громадянська 

оборона

05.30 Ранок у великому місті

07.45 Факти. Ранок

08.15, 18.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

11.00, 12.15 Т/с «Пес»

11.45, 14.45 Факти. День

13.45, 15.15, 21.30 Т/с «Розтин 

покаже-2»
15.45 Х/ф «Найманець»
17.45, 20.00 Факти. Вечір

19.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

20.20 Т/с «Пес-6»
22.25 Х/ф «Три білборди в 

Еббінгу, Міссурі»
02.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.30 Kids’ Time

05.05 М/с «Том і Джеррі»

06.35, 14.00 Орел і решка

07.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Х/ф «В облозі»

12.00 Кохання на виживання

16.00 Хто зверху?

18.00 Де логіка?

19.00 Improv Live Show

20.00 Х/ф «Зоряний десант»

22.30 Х/ф «Оселя зла-2: 

апокаліпсис»

00.20 Т/с «Хроніки Шаннари»

01.50 Зона ночі

04.00 Абзац

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 3.00, 

4.00 Час новин

05.25 Pro Військо

06.10, 19.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

06.15, 12.10 Д/с «Крила війни»

07.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.30 Машина часу

09.10, 13.10, 4.10 Д/с 

«Масштабні інженерні 

помилки»

10.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

11.55 Вечірній преЗЕдент

14.30 Час «Ч»

15.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

16.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

17.10, 23.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

18.30, 0.15 Дійові особи

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.40 Час-Time

21.00, 22.00 Х/c «Епоха честі»

02.10 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00 «Top Shop»

05.00, 9.50, 18.30 Т/с «Коломбо»

06.50, 16.15, 2.20 «Випадковий 

свідок»

07.30, 11.30, 15.30, 18.00, 1.50 

«Свідок»

08.00 Х/ф «Сумка інкасатора»

11.50 «Легенди карного 

розшуку»

13.35 «Свідок. Агенти»

15.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Будьте здоровi»

22.00 Х/ф «У квадраті 45»

23.20 Х/ф «Танцюй, танцюй»

02.30 «Речовий доказ»

03.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

07.00 М/ф «Качині історії»

08.15, 22.10 Мама реготала

11.20 Т/с «Дефективи»

13.30 Т/с «Суперкопи»

16.00 Т/с «Швидка»

18.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

01.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

04.55 Т/с «Комісар Рекс»

07.50 «Битва екстрасенсів»

12.10, 13.50 Т/с «Сліпа»

13.30, 16.30, 21.00 «Вікна-

новини»

14.40 Т/с «Слід»

17.05 «Супермама»

18.05 «Таємниці ДНК»

19.15, 21.50 Т/с «Ворожка»

22.00 Т/с «Пізнє каяття»

00.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

06.10, 7.10 «Новий день»

08.10, 9.10, 10.10, 11.10 «Новини 

країни»

12.10, 13.15 «Великий день»

14.10 «Дзвінок»

15.00 «Час пік»

16.10 «Ситуація»

17.15 «Ехо України»

19.00 «Прямий ефір»

21.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

05.00, 1.45 Т/с «Ласко»

06.55 Х/ф «Олександр»
10.15 «Загублений світ»

17.00 «Секретні матеріали»

17.15, 0.45 «Спецкор»

17.50, 1.15 «ДжеДАІ»

18.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

19.20, 20.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-11»

02.30 «ДжеДАІ-2019»

03.10 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Сербія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2022

06.45, 20.05 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

07.15, 15.55 Нідерланди 

— Латвія. Відбір до 

ЧС-2022

09.00, 14.40, 21.30 Футбол NEWS

09.20 Грузія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2022

11.10, 13.45 «Великий футбол»

11.55, 22.40 Україна 

— Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2022

15.00 Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру

17.50 LIVE. Азербайджан 

— Сербія. Відбір до ЧС-

2022

19.55, 0.30, 2.30, 4.30 Топ-матч

20.35 LIVE. Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

00.40 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

02.40 Кіпр — Словенія. Відбір 

до ЧС-2022

ФУТБОЛ-2

05.00 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

06.50, 16.45 Відбір до ЧС-2022 

Огляд туру

07.45 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022

09.35 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

11.55 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

13.45 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

14.55 Сербія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2022

17.50 LIVE. Кіпр — Словенія. 

Відбір до ЧС-2022

19.55, 23.40 «Відбір до ЧС-2022. 

Матч-центр»

20.35 LIVE. Люксембург 

— Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

23.10 Огляд 1-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022 

Прем’єра

01.05 Азербайджан — Сербія. 

Відбір до ЧС-2022

02.55 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

МЕГА

05.00 Теорія Змови

06.00 Бандитський Київ

08.05, 0.40 Правда життя

09.05, 23.30 Речовий доказ

10.15, 16.50 Зона будівництва

11.15 Мисливці на торнадо

12.05 Скептик

13.05 Суперчуття

14.05, 18.50 Фантастичні історії

15.05, 20.45 НАСА: нез’ясоване

15.55, 19.50 Шукачі 

неприємностей

17.50 Там, де нас нема

21.30 Дика Індія

22.30 Інженерні ідеї

01.45 Телеформат

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Юху та його друзі»

07.25 «Дай лапу»

08.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50, 22.00 Т/с «Межа»

13.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

14.50, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 Т/с «Доктор Хто»

01.50 «Нічне життя»

К2

05.30, 7.00 Телемагазин

06.30 Бургери

07.20 Салат-бар

07.40 Смузі-меню

08.00 Магія солодощів

08.20 Просто їжа

08.50, 15.00 Смачні страви

09.20 Дім на заздрість усім

10.20, 17.10 Удачний проєкт

12.00, 15.20, 23.30 Корисні 

поради

13.00, 20.10 Моя кухня

14.00 Спеція

16.10 Дачна відповідь

18.00 Майстри ремонту

19.10 Квартирне питання

21.10 Готуємо разом

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

07.15, 9.15, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

07.45, 22.25 Сімейка У

08.15 Танька і Володька

08.45, 9.45, 18.15 Страна У-2

10.15, 17.15 Т/с «Прибулець»

11.15, 15.15 4 весілля

13.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

20.15 Х/ф «Батько 
нареченої-2»

22.55 Казки У

23.55 Країна У

01.10 Рятівники

02.10 Т/с «Хамелеон»

02.55 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 2.10 Енеїда

05.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

05.40 М/ф «Тяв та Гав»

05.50 М/ф «Справа доручається 

детективу Тедді»

06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30, 4.10 

Новини

06.05, 7.05, 8.05, 11.00, 12.10, 

17.20 Суспільна студія

08.30, 0.05 Т/с «Віра»

10.05 Солодка дача

10.25 Телепродаж

14.10, 20.35, 4.45 Спорт

14.20, 1.40 Країна пісень

14.55 Т/с «Любов під час війни»

16.25 Схеми. Корупція в деталях

17.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2021 р. 

Німеччина — Румунія

20.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2021 р. 

Іспанія — Чехія

23.00 Наші гроші

03.10 «Повернення до природи»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на п’ять місяців — 394 грн. 05 коп.,

до кінця року — 630 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на п’ять місяців — 494 грн. 05 коп.,

до кінця року — 790 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на п’ять місяців — 149 грн. 60 коп.

до кінця року —239 грн. 36 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 квітня, щоб отриму-
вати газету з травня. 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. Оформити передплату можна як 
за електронною версією Каталогу 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. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок 

з «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 

15.45, 18.30, 2.35 ТСН

08.25, 9.20 «Життя відомих 

людей-2021»

10.20, 11.20, 13.15 «Одруження 

наосліп»

15.00 «Світ навиворіт»

16.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

19.45 Комедія «Папік-2»

20.45 Комедія «Шукаю жінку з 

дитиною»

21.45, 22.45 Комедія «Кухня»

23.45 Комедія «Крампус: 

викрадач Різдва»

01.30, 4.00 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

04.30, 21.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 

Новини

06.10, 7.10, 8.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.00 «Корисна програма»

10.00 «Позаочі»

11.25 Х/ф «Сабріна»

13.40, 14.40 «Речдок»

15.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.00, 18.00, 3.00 «Стосується 

кожного»

19.00 «Подробиці»

20.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

22.45 Х/ф «Лінкольн для 
адвоката»

00.55 Т/с «Спокуса»

04.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 6.10, 7.15 Ранок з Україною

06.00, 7.00, 14.00, 18.00, 22.50, 

2.50 Сьогодні

08.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.40 Місія: краса. Новий сезон

10.45 Реальна містика. Новий 

сезон

12.55, 14.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

16.10, 3.45 Т/с «Виклик»

19.10 «Говорить Україна»

20.35 Футбол. Відбір до 

ЧС— 2022 р. Україна 

— Казахстан

23.00, 1.00 Т/с «Втікачка-2»

00.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

03.10 Скарб нації

03.20 Еврика!

03.25 Служба розшуку дітей

03.30 Факти

03.50 Т/с «Відділ 44»

04.35 Громадянська оборона

05.30 Ранок у великому місті

07.45 Факти. Ранок

08.15, 18.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

11.00, 12.15 Т/с «Пес»

11.45, 14.45 Факти. День

13.40, 15.15, 21.35 Т/с «Розтин 

покаже-2»

16.00 Х/ф «Брейвен»
17.45, 20.00 Факти. Вечір

19.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

20.20 Т/с «Пес-6»

22.30 Х/ф «Форма води»
00.40 Х/ф «Три білборди у 

Еббінгу, Міссурі»

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.30 Kids’ Time

05.05 М/с «Том і Джеррі»

06.35, 14.00 Орел і решка

07.30 Т/с «Надприродне»

10.10 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»

12.00 Кохання на виживання

16.00 Хто зверху?

18.00, 19.00 Вар’яти

20.00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

22.00 Х/ф «Оселя зла-3: 

вимирання»

23.50 Х/ф «Оселя зла-4: 

потойбічне життя»

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

04.00 Абзац

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 3.00, 

4.00 Час новин

05.25 Вечір з Яніною Соколовою

06.10, 19.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

06.15, 12.10 Д/с «Крила війни»

07.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.30 Машина часу

09.10, 13.10, 4.10 Д/с 

«Масштабні інженерні 

помилки»

10.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

11.55 Вечірній преЗЕдент

14.30 Час «Ч»

15.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

16.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

17.10, 23.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

18.30, 0.15 «Велика політика»

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.40 Час-Time

21.00, 22.00 Х/c «Епоха честі»

02.10 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00 «Top Shop»

05.00, 9.30, 18.30 Т/с «Коломбо»

06.50, 16.15, 1.25 «Випадковий 

свідок»

07.30, 11.30, 15.30, 18.00, 0.55 

«Свідок»

08.00 Х/ф «У квадраті 45»

11.50 «Легенди карного 

розшуку»

13.40 «Таємниці кримінального 

світу»

15.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Вартість життя»

22.05 Х/ф «Алмази для 

Марії»

23.30 «Склад злочину»

00.20, 2.05 «Речовий доказ»

03.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

07.10 М/ф «Качині історії»

08.30, 22.10 Мама реготала

11.20 Т/с «Дефективи»

13.30 Т/с «Суперкопи»

16.00 Т/с «Швидка»

18.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

01.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35 Т/с «Комісар Рекс»

09.20, 23.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.10, 13.50 Т/с «Сліпа»

13.30, 16.30, 21.00 «Вікна-

новини»

14.40 Т/с «Слід»

17.05 «Супермама»

18.05 «Один за всіх»

19.15, 21.50 Т/с «Ворожка»

22.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

06.10, 7.10 «Новий день»

08.10, 9.10, 10.10, 11.10 «Новини 

країни»

12.10, 13.15 «Великий день»

14.10 «Дзвінок»

15.00 «Час пік»

16.10 «Ситуація»

17.15 «Ехо України»

19.00 «Прямий ефір»

21.00 «Прямий контакт»

22.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

05.00 «ДжеДАІ-2019»

05.15, 1.45 Т/с «Ласко»

07.10 Т/с «Перевізник»

10.55 «Загублений світ»

17.00 «Секретні матеріали»

17.15, 0.45 «Спецкор»

17.50, 1.15 «ДжеДАІ»

18.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

19.20, 20.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-11»

02.25 «Він, вона та телевізор»

03.10 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Топ-матч

05.15 Грузія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2022

07.05, 18.35 Огляд 1-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

09.00, 14.40 Футбол NEWS

09.20 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

11.10 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

12.55 Болгарія — Італія. Відбір 

до ЧС-2022

15.00 Румунія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

16.50 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

19.30, 21.30, 22.40 «Головна 

команда»

20.35 LIVE. Україна 

— Казахстан. Відбір до 

ЧС-2022

23.30 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022 

Прем’єра

02.25 Журнал Ліги чемпіонів

02.55 Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2022

ФУТБОЛ-2

05.00, 16.00 Україна 

— Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2022

06.50, 0.30 Журнал. УЄФА ЄВРО 

2020 г.

07.20 Кіпр — Словенія. Відбір 

до ЧС-2022

09.10, 11.40 «Відбір до ЧС-2022. 

Матч-центр»

09.50 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

12.10 Казахстан — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

14.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

17.50 LIVE. Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2022

19.55 Топ-матч

20.05 Журнал Ліги чемпіонів

20.35 LIVE. Англія — Польща. 

Відбір до ЧС-2022

22.40 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022 Прем’єра

01.00 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

02.50 Нідерланди — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

МЕГА

05.00, 4.15 Теорія Змови

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 0.40 Правда життя

09.05, 23.30 Речовий доказ

10.15, 16.55 Зона будівництва

11.15 Мисливці на торнадо

12.05 Скептик

13.05 Суперчуття

14.05, 18.55 Фантастичні історії

15.05, 20.45 НАСА: нез’ясоване

16.00, 19.50 Шукачі 

неприємностей

17.55 Там, де нас нема

21.30 Дика Індія

22.30 Інженерні ідеї

01.25 Ризиковане життя

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Юху та його друзі»

07.25 «Дай лапу»

07.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 22.00 Т/с «Межа»

12.45 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

14.40, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 Т/с «Доктор Хто»

01.50 «Нічне життя»

К2

05.30, 7.00 Телемагазин

06.30 Бургери

07.20 Салат-бар

07.40 Смузі-меню

08.00 Магія солодощів

08.20 Просто їжа

08.50, 15.00 Смачні страви

09.20 Дім на заздрість усім

10.20, 17.10 Удачний проєкт

12.00, 15.20, 23.30 Корисні 

поради

13.00, 20.10 Моя кухня

14.00 Спеція

16.10 Дачна відповідь

18.00 Майстри ремонту

19.10 Квартирне питання

21.10 Готуємо разом

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

07.15, 9.15, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

07.45, 22.00 Сімейка У

08.15 Танька і Володька

08.45, 9.45, 18.15 Страна У-2

10.15, 17.15 Т/с «Прибулець»

11.15, 15.15 4 весілля

13.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

20.15 Х/ф «Супернянь»

22.30 Казки У

23.30 Країна У

00.45 Рятівники

01.45 Т/с «Хамелеон»

02.30 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 2.10 Енеїда

05.30 М/ф «Люлька Миру»

05.40 М/ф «Маленький великий 

пес»

05.50 М/ф «Найменший»

06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30, 4.10 

Новини

06.05, 7.05, 8.05, 11.00, 12.10, 

17.20 Суспільна студія

08.30, 0.05 Т/с «Віра»

10.05 Солодка дача

10.25 Телепродаж

14.10, 20.35, 4.45 Спорт

14.20, 1.40 Країна пісень

14.55 Т/с «Любов під час війни»

16.25 Наші гроші

17.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2021 р. 

Швейцарія — Португалія

20.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2021 р. 

Ісландія — Франція

23.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

03.10 Д/ф «Сходи Якова»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок 

з «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 

15.45, 18.30, 3.10 ТСН

08.25, 9.20 «Життя відомих 

людей-2021»

10.20, 11.20, 13.15 «Одруження 

наосліп»

15.00 «Світ навиворіт»

16.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

19.20 «Чистоnews-2021»

19.25 Комедія «Папік-2»

20.45 «Право на владу-2021»

23.45 Комедія «Прибульці-2: 

коридори часу»

02.00, 4.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

04.30, 21.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 

Новини

06.10, 7.10, 8.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.00 «Корисна програма»

10.00 «Позаочі»
11.25 Х/ф «Анжеліка, маркіза 

янголів»

13.40, 14.35 «Речдок»

15.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.00, 18.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

19.00 «Подробиці»

20.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»
22.45 Х/ф «Ведмежатник»

01.00 Т/с «Спокуса»

04.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 6.10, 7.15 Ранок з Україною

06.00, 7.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

1.10 Сьогодні

08.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.40 Місія: краса. Новий сезон

10.45 Реальна містика. Новий 

сезон

12.55, 14.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

16.10 Т/с «Виклик»

19.10 «Говорить Україна»

20.00, 22.50 Т/с «Довга дорога 

до щастя»

22.10 Слідами

00.40 Телемагазин

02.00 Реальна містика

ICTV

03.15 Скарб нації

03.25 Еврика!

03.30 Факти

03.50 Т/с «Відділ 44»

04.35 Громадянська оборона

05.30 Ранок у великому місті

07.45 Факти. Ранок

08.15, 18.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

10.55, 12.15 Т/с «Пес»

11.45, 14.45 Факти. День

13.45, 15.15, 21.35 Т/с «Розтин 

покаже-2»
15.50 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець на 
вампірів»

17.45, 20.00 Факти. Вечір

19.15 Анти-зомбі. Прем’єра

20.20 Т/с «Пес-6»
22.30 Х/ф «Форрест Ґамп»
01.00 Х/ф «Інтереси 

держави»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.30 Kids’ Time

05.05 М/с «Том і Джеррі»

06.35, 14.00 Орел і решка

07.30 Т/с «Надприродне»

09.20 Х/ф «Зоряний десант»

12.00 Кохання на виживання

16.00, 18.00 Хто зверху?

20.00 Х/ф «Сім сестер»

22.40 Х/ф «Оселя зла-5: 

відплата»

00.30 Вар’яти

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

04.00 Абзац

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 23.00, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00 Час новин

05.25 На власні очі

06.10, 19.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

06.15, 12.10 Д/с «Крила війни»

07.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.30 Машина часу

09.10, 13.10, 4.10 Д/с 

«Масштабні інженерні 

помилки»

10.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

11.55 Вечірній преЗЕдент

14.30 Час «Ч»

15.10 Таємниці війни

16.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

17.10, 23.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

18.30, 0.15 «Прямим текстом»

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.40 Час-Time

21.00, 22.00 Х/c «Епоха честі»

02.10 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00 «Top Shop»

05.00, 9.40, 18.30 Т/с «Коломбо»

06.50, 16.10, 1.45 «Випадковий 

свідок»

07.30, 11.30, 15.30, 18.00, 1.15 

«Свідок»

08.00 Х/ф «Алмази для 

Марії»

11.50 «Легенди карного 

розшуку»

13.30 «Вартість життя»

15.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20, 3.00 «Правда життя»

21.25 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»

23.20 «Склад злочину»

00.05, 2.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

07.00 М/ф «Качині історії»

08.15, 22.10 Мама реготала

11.10 Т/с «Дефективи»

13.15 Т/с «Суперкопи»

16.00 Т/с «Швидка»

18.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

01.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Комісар Рекс»

09.30, 0.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.10, 13.50 Т/с «Сліпа»

13.30, 16.30, 21.00 «Вікна-

новини»

14.40 Т/с «Слід»

17.05 «Супермама»

18.05 «Як вийти заміж»

19.15, 21.50 Т/с «Ворожка»

22.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

06.10, 7.10 «Новий день»

08.10, 9.10, 10.10, 11.10 «Новини 

країни»

12.10, 13.15 «Великий день»

14.10 «Дзвінок»

15.00 «Час пік»

16.10 «Ситуація»

17.15 «Ехо України»

19.00 «Прямий ефір»

20.30 «WATCHDOGS»

21.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

05.00, 1.45 Т/с «Ласко»

06.50 Х/ф «Помпеї: 

Апокаліпсис»

08.25 Х/ф «Останній бій»

10.10 «Загублений світ»

17.00 «Секретні матеріали»

17.15, 0.45 «Спецкор»

17.50, 1.15 «ДжеДАІ»

18.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

19.20, 20.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-11»

03.15 «ДжеДАІ-2019»

03.30 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

06.45, 2.30 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

09.00, 14.40, 21.30 Футбол NEWS

09.20, 12.20 «Головна команда»

10.30 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

13.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.00 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022

16.50 Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру. Прем’єра

17.45 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

19.35, 0.30 Топ-матч

19.40 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

21.50 Д/п «УЄФА — рік із 

пандемією»

22.45 Азербайджан — Сербія. 

Відбір до ЧС-2022

00.40 Кіпр — Словенія. Відбір 

до ЧС-2022

ФУТБОЛ-2

05.00, 15.25 Азербайджан 

— Сербія. Відбір до 

ЧС-2022

06.50 Журнал Ліги чемпіонів

07.15, 22.00 Англія — Польща. 

Відбір до ЧС-2022

09.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

10.10 Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2022

12.00, 23.50 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

13.25, 3.00 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

15.15 Топ-матч

17.15 Д/п «УЄФА — рік із 

пандемією». Прем’єра

18.10, 21.10 «Головна команда»

19.20 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

01.10 Німеччина — Півн. 

Македонія. Відбір до ЧС-

2022

МЕГА

05.00 Бандитський Київ

07.30, 0.40 Правда життя

08.55, 23.30 Речовий доказ

10.05, 13.05 Суперчуття

11.05 Дика природа Чилі

12.05 Скептик

14.05, 18.50 Фантастичні історії

15.00, 20.45 НАСА: нез’ясоване

15.55, 19.50 Шукачі 

неприємностей

16.50, 21.30 Дика Індія

17.50 Там, де нас нема

22.30 Бойові машини

01.35 Ліліпути

02.20 Доктор Хайм

03.10 Дракула та інші

04.00 Теорія Змови

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Юху та його друзі»

07.30 «Дай лапу»

07.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.35, 22.00 Т/с «Межа»

12.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

14.45, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 Т/с «Доктор Хто»

01.50 «Нічне життя»

К2

05.30, 7.00 Телемагазин

06.30 Бургери

07.20 Салат-бар

07.40 Смузі-меню

08.00 Магія солодощів

08.20 Просто їжа

08.50, 15.00 Смачні страви

09.20 Дім на заздрість усім

10.20, 17.10 Удачний проєкт

12.00, 15.20, 23.30 Корисні 

поради

13.00 Спеція

16.10 Дачна відповідь

18.00 Майстри ремонту

19.10 Квартирне питання

20.10 Моя кухня

21.10 Готуємо разом

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

07.15, 9.15, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

07.45, 22.00 Сімейка У

08.15 Танька і Володька

08.45, 9.45, 18.15 Страна У-2

10.15, 17.15 Т/с «Прибулець»

11.15, 15.15 4 весілля

13.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

20.15 Х/ф «Супернянь-2»

22.30 Казки У

23.30 Країна У

00.45 Рятівники

01.45 Т/с «Хамелеон»

02.30 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 2.00 Енеїда

05.30 М/ф «Світла особистість»

05.40 М/ф «Синя шапочка»

05.50 М/ф «Подарунок»

06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 22.35, 4.10 

Новини

06.05, 7.05, 8.05, 11.00, 12.10, 

17.20 Суспільна студія

08.30, 0.00 Т/с «Віра»

10.05 Солодка дача

10.25 Телепродаж

14.10, 20.35, 23.10, 4.45 Спорт

14.20, 1.35 Країна пісень

14.55 Т/с «Любов під час війни»

16.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

17.55 Д/ф «Дика прогулянка»

18.55, 23.30 «Суперчуття»

20.55, 23.20, 4.55 Спорт. Аспект

21.00 «Виживання у дикій 

природі»

22.00 Схеми. Корупція в деталях

03.00 Д/ф «Капелани»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок 

з «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 

15.45, 18.30, 3.10 ТСН

08.25, 9.20 «Життя відомих 

людей-2021»

10.20, 11.20, 13.15 «Одруження 

наосліп»

13.30 «Ліга сміху-2021»

16.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

19.10 «Чистоnews-2021»

19.15 Комедія «Скажене 

весілля»

21.10 «Ліпсінк батл»

22.55 Жахи «Піраміда»

00.40 Комедія «Прибульці-2: 

коридори часу»

03.55 «Світське життя-2021»

05.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

04.30, 21.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 16.40 

Новини

06.10, 7.10, 8.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.00 «Корисна програма»

10.00 «Позаочі»
11.25 Х/ф «Поки весілля не 

розлучить нас»

13.40, 14.35, 23.30 «Речдок»

15.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.00 «Стосується кожного»

19.00 «Подробиці»

20.00 Х/ф «Виходу немає»

01.20 «Чекай на мене. Україна»

02.25 «Орел і решка. Дива 

світу»

03.15 Д/п «Планета Земля-2»

04.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 6.10, 7.15 Ранок з Україною

06.00, 7.00, 14.00, 18.00 Сьогодні

08.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.55 Т/с «Кровна помста»

13.45, 14.30 Т/с «Скажи мені 

правду»

19.10 «Говорить Україна»

20.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

23.00, 1.15 Т/с «Ласкаво просимо 

на Канари»

00.45 Телемагазин

02.50 Реальна містика

ICTV

03.10 Скарб нації

03.20 Еврика!

03.25 Служба розшуку дітей

03.30, 23.45 Факти

03.50 Т/с «Відділ 44»

04.35 Громадянська оборона

05.30 Ранок у великому місті

07.45 Факти. Ранок

08.15, 18.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

09.10 Дизель-шоу

10.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

11.45, 14.45 Факти. День

12.15, 15.15, 22.45 «На трьох»
15.55 Х/ф «Пророк»

17.45 Факти. Вечір

19.05 Дизель-шоу. Прем’єра

21.45 «На трьох-9». Прем’єра

00.10 Х/ф «Форма води»

02.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.30 Kids’ Time

05.05 М/с «Том і Джеррі»

06.35 Орел і решка

07.30 Т/с «Надприродне»

09.20 Від пацанки до панянки

11.50, 0.40 Вар’яти

13.50 Де логіка?

14.50 Х/ф «Робот Чаппі»

17.00 Х/ф «Зоряні війни: 

останні Джедаї»

20.00 Х/ф «Хан Соло»

22.40 Х/ф «Оселя зла: 

фінальна битва»

01.20 Служба розшуку дітей

01.25 Зона ночі

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 3.00, 

4.00 Час новин

05.25 Невигадані історії

06.10, 7.10, 19.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

06.15, 12.10 Д/с «Крила війни»

07.15 Форшмак

07.45 Натхнення

08.30 Машина часу

09.10, 13.10, 4.10 Д/с 

«Масштабні інженерні 

помилки»

10.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

11.55 Вечірній преЗЕдент

14.30 Час «Ч»

15.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

16.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

17.10, 23.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

18.20, 0.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.40 Час-Time

21.00, 22.00 Х/c «Епоха честі»

02.10 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00, 3.45 «Top Shop»

05.00, 10.00, 18.30 Т/с 

«Коломбо»

06.50, 16.15, 1.10 «Випадковий 

свідок»

07.30, 11.30, 15.30, 18.00, 0.40 

«Свідок»

08.00 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»

11.50 «Легенди карного 

розшуку»

13.35, 2.50 «Правда життя»

15.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Таємниці світу»

21.30 Х/ф «Заручники 

страху»

23.05 «Склад злочину»

01.50 «Речовий доказ»

03.20 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

07.10 М/ф «Качині історії»

08.15, 23.50 Мама реготала

11.10 Т/с «Дефективи»

13.30 Т/с «Суперкопи»

16.00 Т/с «Швидка»

18.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

19.45 Х/ф «Місто гріхів»

22.00 Х/ф «Місто гріхів-2»

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Х/ф «Термінал»

06.50, 18.00, 21.50 «Холостяк»

10.50 «Як вийти заміж»

12.00, 13.50, 17.05 Т/с «Сліпа»

13.30, 16.30, 21.00 «Вікна-

новини»

22.45 «Про що мовчать жінки»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 «Репортер». Новини

06.10, 7.10 «Новий день»

08.10, 9.10, 10.10, 11.10 «Новини 

країни»

12.10, 13.15 «Великий день»

14.10 «Дзвінок»

15.00 «Час пік»

16.10 «Ситуація»

17.00 «П’ята колонка»

17.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

18.00 «Ехо України»

21.00 «Міністерство правди»

21.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

05.00, 2.35 «ДжеДАІ-2019»

05.30, 1.05 Т/с «Ласко»

06.20 Х/ф «Слід смерті»

08.10 Х/ф «Гість»

10.05 «Загублений світ»

17.00 «Секретні матеріали»

17.15, 0.05 «Спецкор»

17.50, 0.35 «ДжеДАІ»

18.25 Х/ф «Чистильник»

20.20 Х/ф «Стій! Або моя 

мама стрілятиме»

22.05 Х/ф «Напад на Уолл-

стріт»

01.50 «Він, вона та телевізор»

02.45 «Цілком таємно-2017»

03.10 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

06.15 Албанія — Англія. Відбір 

до ЧС-2022

08.05 Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру

09.00, 14.40, 21.30 Футбол NEWS

09.20 Німеччина — Півн. 

Македонія. Відбір до ЧС-

2022

11.10 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

12.55, 0.20 Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2022

15.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

15.30 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

17.20 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

19.10 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022

21.00, 2.10 Журнал. УЄФА Євро-

2020

21.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.20 Туреччина — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

00.10, 4.30 Топ-матч

02.40 Швеція — Естонія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

05.00 Кіпр — Словенія. Відбір 

до ЧС-2022

06.50, 3.55 Топ-матч

07.00, 21.25 Україна 

— Казахстан. Відбір до 

ЧС-2022

08.50, 14.45 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

10.10 Бельгія — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2022

12.00, 3.00 Відбір до ЧС-2022 

Огляд туру

12.55, 1.10 Англія — Польща. 

Відбір до ЧС-2022

16.20 Вельс — Чехія. Відбір до 

ЧС-2022

18.10 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 

г. Прем’єра

18.40 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

20.30 Д/п «УЄФА — рік із 

пандемією»

23.15 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

04.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

МЕГА

05.00, 4.05 Теорія Змови

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 0.40 Правда життя

08.55, 23.30 Речовий доказ

10.05, 13.00 Суперчуття

11.05 Дика природа Чилі

12.00 Скептик

14.00, 16.50, 18.50 Фантастичні 

історії

15.00, 20.45 НАСА: нез’ясоване

15.55, 19.50 Шукачі 

неприємностей

17.50 Там, де нас нема

21.30 Дика Індія

22.30 Бойові машини

01.45 Ролан Биков

02.25 Володимир Івасюк

03.20 Легендарні замки 

Закарпаття

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Юху та його друзі»

07.25 «Дай лапу»

07.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

11.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.50 Х/ф «Няньки»

18.30 М/ф «Планета 51»

20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.45 Х/ф «Пристрасті Дон 

Жуана»

01.15 Х/ф «Руйнування»

02.45 «Нічне життя»

К2

05.30, 7.00 Телемагазин

06.30 Бургери

07.20 Салат-бар

07.40 Смузі-меню

08.00 Магія солодощів

08.20 Просто їжа

08.50, 15.00 Смачні страви

09.20 Дім на заздрість усім

10.20, 17.10 Удачний проєкт

12.00, 15.20, 23.30 Корисні 

поради

13.00 Спеція

16.10 Дачна відповідь

18.00 Майстри ремонту

19.10 Квартирне питання

20.10 Моя кухня

21.10 Готуємо разом

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

07.15, 9.15, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

07.45, 0.15 Сімейка У

08.15 Танька і Володька

08.45, 9.45, 18.15 Страна У-2

10.15, 17.15 Т/с «Прибулець»

11.15, 15.15 4 весілля

13.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

20.15 Х/ф «Американський 

пиріг»

22.00 Х/ф «Американський 

пиріг: знову разом»

00.45 Казки У

01.45 Рятівники

02.45 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 3.40 Енеїда

05.30 М/ф «Круглячок»

05.40 М/ф «Лисичка з 

качалкою»

05.50 М/ф «Літачок Ліп»

06.00, 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 22.35, 1.05, 

4.10 Новини

06.05, 7.05, 8.05, 11.00, 12.10, 

17.20 Суспільна студія

08.30 Т/с «Віра»

10.05 Солодка дача

10.25 Телепродаж

14.10, 20.35, 23.10, 1.40, 4.45 

Спорт

14.20 Країна пісень

14.55 Т/с «Любов під час війни»

16.25 Перша шпальта

17.55 «Виживання у дикій 

природі»

18.55, 23.25 «Суперчуття»

20.55, 1.50, 4.55 Спорт. Аспект

21.00 Пряма трансляція з 

Ватикану Хресної Дороги 

за участю Святійшого Отця 

Франциска

00.00 Схеми. Корупція в деталях

00.30 #ВУКРАЇНІ

01.55 «Зворотний відлік»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 БЕРЕЗНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 5.00 «Життя відомих 

людей»

07.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Світ навиворіт»

11.40 Комедія «Папік-2»

17.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

18.30, 4.00 ТСН

19.10 «Чистоnews-2021»

19.15 «Ліпсінк батл»

21.00 «Жіночий квартал-2021»

22.20, 23.20 «Світське життя-

2021»

00.20 «Ліга сміху»

ІНТЕР

04.35 Д/п «Планета Земля-2»

05.55 «Слово предстоятеля»

06.05 Х/ф «Операція 
«Тушонка»

08.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

09.00 «Корисна програма»

10.00 Х/ф «Покровські 
ворота»

12.40 Х/ф «Самогонники»
13.00 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
13.15, 3.50 Х/ф «За двома 

зайцями»

14.40 Т/с «Слідчий Горчакова»

19.00 «Подробиці»

19.30 «Місце зустрічі»

21.00 Т/с «Зозуля»

00.35 Х/ф «Бебі-бум»
02.05 Х/ф «Поки весілля нас 

не розлучить нас»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 14.00, 18.00 Сьогодні

06.25, 2.00 Реальна містика

07.40 Х/ф «Блискуча 

кар’єра»

09.40 Т/с «Помилки молодості»

13.50, 14.20 Т/с «Виховання 

почуттів»

19.00 Головна тема

20.00 Шоу «Маска»

22.00, 1.15 Т/с «Перехрестя»

00.45 Телемагазин

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Факти

05.00 Т/с «Марк + Наталка»

06.50, 8.55, 10.35 «На трьох»

08.15, 9.55 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

11.10, 12.00, 23.40 Т/с «Таємні 

двері»

11.45 Факти. День

12.25 Т/с «Пес»

17.45 Факти. Вечір

18.10 Х/ф «Битва титанів»

20.00 Х/ф «Гнев титанів»

21.50 Х/ф «Помпеї»

01.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

04.30, 1.00 Вар’яти

07.00, 9.00 Kids’ Time

07.05 М/ф «Вольт»

09.05 Орел і решка. Дива світу

10.00 Орел і решка. Небачене. 

Дива світу

11.10 У кого більше?

13.00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

15.10 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»

17.50 Х/ф «Облівіон»

20.10 Х/ф «Межа 

майбутнього»

22.30 Х/ф «Сім сестер»

01.30 Зона ночі

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 

0.00, 01.00, 3.00, 4.00 Час 

новин

05.10, 6.10 Д/с «Крила війни»

06.50, 7.50, 20.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

07.40 Натхнення

08.10 Час «Ч»

08.30 Майстри ремонту

09.15 Форшмак

09.35 Медекспертиза

10.10 Гончаренко рулить

10.30 Бла-бла. Таксі

11.15 Індійський фільм

14.15 Концерт

16.10, 22.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

17.15 Pro військо

17.30, 23.35 Невигадані історії

18.00 Д/c «Майстри війни»

19.10, 1.10, 4.10 Рандеву

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.20 Вечірній преЗЕдент

20.35, 2.00 Вікно в Америку

21.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

23.10 Є сенс

00.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

02.20 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.55 Х/ф «Останній гейм»

06.20 Х/ф «Вічний поклик»

12.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

13.10 Х/ф «Сини Великої 

Ведмедиці»

15.00 Х/ф «Проєкт А»

17.05 «Круті 90-ті»

18.00, 1.55 «Свідок»

18.30 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»

20.10 Х/ф «На гребені хвилі»

22.40 Х/ф «Остаточний 

рахунок»

00.55 «Хвороби-вбивці»

02.25 «Випадковий свідок»

02.35 «Речовий доказ»

03.05 «Правда життя»

03.35 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 Мама реготала. Найкраще

07.10 М/ф «Аладдін»

08.45 М/ф «Темний плащ»

10.30 Check In. Україна

12.20 Латиноамериканський 

Check In

13.20 Азійський Check In

14.20 Х/ф «Закусочна на 

колесах»

16.30 Х/ф «Обладунки бога»

18.20 Х/ф «Обладунки 

бога-2»

20.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

21.50 Мама реготала

01.35 Оттак Мастак!

СТБ

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.20, 9.50 Т/с «Ворожка»

06.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

16.00, 23.10 «Хата на тата»

18.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

21.10 «Звана вечеря»

ПРЯМИЙ

08.00 «Щасливе інтерв’ю»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «Репортер». 

Новини

09.10 «Соціальний статус»

09.40 «Перша передача»

10.15, 11.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

12.10, 13.15, 14.15, 15.10 

Документальний фільм

16.00 «Не наша Russia»

17.00 «Анатомія тижня»

19.30 «Війна за незалежність»

20.00 «Прямий доказ»

20.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

21.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

22.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

05.00 «Шалені перегони-2018»

06.00, 2.05 «ДжеДАІ-2019»

06.50 «ДжеДАІ-2020»

07.50 «Загублений світ»

11.45 Х/ф «Перлини дракона»

13.15 Х/ф «Хеллбой-2: 

Золота армія»

15.30 Х/ф «Аліта: Бойовий 

ангел»

18.00 Х/ф «Загублений світ»

19.55 Х/ф «Геркулес»

21.50 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»

23.40 Х/ф «Орден дракона»

01.20 «Він, вона та телевізор»

02.15 «Цілком таємно-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

06.45, 11.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

07.15 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

09.00, 14.40, 21.30 Футбол NEWS

09.20, 20.10 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

09.50 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022

11.40, 14.25, 17.50, 19.55, 22.40, 

2.30, 4.30 Топ-матч

12.25 LIVE. «Мілан» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

14.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

16.55 Д/п «Визначальні 

моменти». 1-й епізод. 

Прем’єра

17.55 LIVE. «Торіно» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.40 LIVE. «Болонья» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

22.55 «Маріуполь» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

00.40 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

02.40 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

05.00 Вельс — Чехія. Відбір до 

ЧС-2022

06.45 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020

07.10 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

08.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

09.20 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

11.05 Д/п «УЄФА — рік із 

пандемією»

12.00, 12.35, 14.55, 17.55, 20.25 

«Тур ONLINE»

12.30, 16.45, 19.15 Футбол NEWS

12.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

15.55 LIVE. «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

18.25 LIVE. «Десна» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

21.25 Топ-матч

21.35 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

23.25 «Торіно» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

01.10 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

03.00 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

05.00 Випадковий свідок

06.20, 0.00 Містична Україна

07.10, 18.05 У пошуках істини

09.00 Речовий доказ

10.10, 23.00 Фантастичні історії

11.10 Вирішальні битви Другої 

світової

12.10 Халіфат і королівство

15.10 Дика Індія

17.10 Брама часу

20.00 Відень: імперія, династія 

та мрія

01.00 Підроблена історія

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Кротик і Панда»

07.30 «Дай лапу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Няньки»

11.40 М/ф «Планета 51»

13.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.00 Х/ф «Андроїд»

00.25 «Бійцівський клуб»

01.15 Т/с «Три сестри»

02.00 «Нічне життя»

К2

05.30 Телемагазин

06.30 Сенсації Екрана

08.50 Корисні поради

12.40 Один за 100 годин

14.20 Ідеї ремонту

15.00 Майстри ремонту

17.10 Шеф-повар

19.10 Моя кухня

21.10 Смачні страви

23.10 Просто їжа

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Паперові міста»

11.30 Х/ф «Як все заплутано»

13.45 Х/ф «Батько нареченої»

15.55 Х/ф «Батько 

нареченої-2»

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Страна 

У-2

22.00 Ігри Приколів

23.00 Сімейка У

00.00 Панянка-селянка

01.40 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 3.00 Енеїда

06.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.45, 

4.35 Новини

06.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.40 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

06.50 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.05 «Тваринна зброя»

08.05 Відтінки України

08.35 #ВУКРАЇНІ

09.00 Домашні улюбленці 

— дикі в душі

10.05 «Виживання у дикій 

природі»
11.00 Х/ф «Дворецький»

13.25 Телепродаж

14.00 UA:Фольк. Спогади
15.05 Х/ф «Цар Соломон. 

Наймудріший з-поміж 
мудрих»

16.50 Полювання. Фільм після 

фільму
17.50, 20.25, 1.05 Х/ф 

«Катерина»

23.10 Д/ф «Блаженнійший»

04.00 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 БЕРЕЗНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей»

07.00 «Сніданок. Вихідний»

08.00 Лотерея «Лото-забава»

08.45 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

09.50, 1.30 «Світ навиворіт»

17.15 «Українські сенсації-2021»

18.30, 4.00 ТСН «ТСН-тиждень»

20.00 «Голос країни-11»

23.00 «Світське життя-2021»

00.00 Бойовик «Телефонна 

будка»

ІНТЕР

05.00 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

07.00 «Удачний проєкт»

08.00 «Готуємо разом»

09.00, 10.00, 11.00 «Інше життя»

11.50 «Речдок. Випереджаючи 

час»

16.10 Т/с «Проєкт «Синя книга»

19.00 «Подробиці тижня»

21.00 Х/ф «Бережи мене, 

дощ»

23.00 Х/ф «Люблю. 

9 березня»

00.25 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

04.50 Сьогодні

05.50 Реальна містика

08.10 Т/с «Між любов’ю і 

ненавистю»

16.00, 20.00 Т/с «Уроки життя і 

водіння»

18.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

22.00, 1.15 Т/с «Кров ангела»

00.45 Телемагазин

02.10 Гучна справа

03.00 Т/с «Виклик»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45 Не дай себе обдурити!

05.35 Більше ніж правда

06.30 Антизомбі

07.25 Секретний фронт

08.20 Громадянська оборона

09.10, 12.00, 23.50 Т/с «Розтин 

покаже-2»

11.45 Факти. День
12.15 Х/ф «Помпеї»
14.05 Х/ф «Битва титанів»
15.55 Х/ф «Гнев титанів»

17.45 Факти тижня
20.15 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
22.10 Х/ф «Мисливці на 

відьом»

02.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

04.30, 1.20 Вар’яти

05.20, 7.20 Kids’ Time

05.25 М/ф «Вольт»

07.25 М/ф «Луїс і прибульці»

09.00 Х/ф «Прибулець Пол»

11.00 Х/ф «Могутні 

рейнджери»

13.20 Х/ф «Облівіон»

15.50 Х/ф «Межа 

майбутнього»

18.00 Х/ф «Велика стіна»

20.00 Х/ф «Годзила»

22.40 Improv Live Show

23.30 Х/ф «Морган»

5 канал

05.00, 6.00, 7.00, 7.50, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 23.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Час 

новин

05.10, 6.10 Д/с «Крила війни»

06.50, 20.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.05 Невигадані історії

07.25 Vоїн — це я!

07.35 Натхнення

08.00 Божественна літургія ПЦУ

10.00 Божественна літургія 

УГКЦ

11.45 Індійський фільм

14.15 Концерт

16.10, 22.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

17.00, 0.00, 4.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

18.00 Д/c «Майстри війни»

19.10, 1.15 Машина часу

20.00 Час новин. Підсумки дня

20.20 Вечірній преЗЕдент

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

23.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

00.55 Огляд преси

02.15 Культ Ура!

03.10 Обережно, діти!

НТН

04.00 «Top Shop»

04.30 Х/ф «Зухвалість»

06.25 «Слово предстоятеля»

06.35 «Будьте здоровi»

07.15 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

08.30 Х/ф «Сини Великої 

Ведмедиці»

10.20 Х/ф «На гребені хвилі»

12.50 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»

14.25 Х/ф «Чорна стріла»

16.10 Х/ф «Проєкт «Альфа»

18.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»

19.55 Х/ф «Хід у відповідь»

21.30 Х/ф «На межі 

божевілля»

23.25 Х/ф «Остаточний 

рахунок»

01.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

05.15 Телемагазин

06.20 Мама реготала. Найкраще

07.10 М/ф «Аладдін»

08.50 М/ф «Темний плащ»

10.30 Азійський Check In

11.30 Середземноморський 

Check In

12.30 Х/ф «Обладунки бога»

14.30 Х/ф «Обладунки 

бога-2»

16.10 Х/ф «Міський 

мисливець»

18.00 Х/ф «Малюк на 30 

мільйонів доларів»

20.30 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

22.10 Мама реготала

01.50 Оттак Мастак!

СТБ

03.30 Х/ф «Покровські 

ворота»

06.05 Х/ф «Знахар»

08.55 «МастерШеф. 

Професіонали»

12.05 «Хата на тата»

14.05 «Супермама»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Один за всіх»

22.20 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

08.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.10 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

10.15, 11.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

12.10, 13.10, 14.10, 15.10 

Документальний фільм

16.15 «Не наша Russia»

17.00 «Анатомія тижня»

19.00, 21.00 «Міністерство 

правди»

19.25 «Про військо»

19.50 «Sound.ЧЕК»

20.00 «Великі новини»

21.30 «Щасливий день із 

політиком»

22.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

05.00 «Шалені перегони-2018»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.15 «Загублений світ»

12.15 Т/с «Перевізник»

15.15 Т/с «Перевізник-2»

17.15 Х/ф «211»

19.00 Х/ф «Розплата»

21.00 Х/ф «Збройний барон»

23.15 Х/ф «Мега акула проти 

Меха акули»

01.00 «Він, вона та телевізор»

03.00 «Найкраще»

03.10 «Бандерлоги-2017»

03.55 «Зловмисники»

04.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

05.00, 7.00, 11.40, 2.30, 4.30 

Топ-матч

05.10 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

07.10 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

09.00, 13.45, 15.20, 16.45, 19.15, 

22.00 Футбол NEWS

09.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

09.50, 22.50 «Аталанта» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

12.00, 14.55, 15.30, 17.55 «Тур 

ONLINE»

12.55 LIVE. «Минай» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

15.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

18.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

20.20 «Великий футбол»

22.20 Журнал Ліги чемпіонів

00.40 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

02.40 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

ФУТБОЛ-2

05.00 «Маріуполь» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

06.45 Д/п «Визначальні 

моменти». 1-й епізод

07.35, 21.45 «Торіно» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

09.20, 21.15 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

09.50 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

11.40, 19.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.10 LIVE. «Феєнорд» 

— «Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

14.10 Топ-матч

14.25, 1.15 «Мілан» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

16.15 Д/п «УЄФА» — «рік з 

пандемією»

17.10 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

19.30 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

23.30 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

03.05 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

МЕГА

05.00 Випадковий свідок

06.25, 19.05, 0.00 Містична 

Україна

07.15, 16.10 У пошуках істини

09.10 Речовий доказ

10.20, 18.10, 23.00 Фантастичні 

історії

11.20 Вирішальні битви Другої 

світової

12.20 Відень: імперія, династія 

та мрія

15.20 Дика Індія

17.20 Брама часу

20.00 Халіфат і королівство

00.45 Бандитський Київ

03.40 Підроблена історія

К1

05.30 «Top Shop»

07.00 М/с «Кротик і Панда»

07.35 «Орел і решка. Шопінг»

08.30 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

10.20 Х/ф «Не зважаючи ні 

на що»

12.25 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.00 Х/ф «Теорія хаосу»

00.35 Т/с «Три сестри»

01.25 «Нічне життя»

К2

05.30 Телемагазин

06.30 Квадратний метр

08.20, 23.10 Ідеї ремонту

09.20 Один за 100 годин

11.20 Корисні поради

13.20 Спеція

14.50 Смачні страви

15.50 Удачний проєкт

17.30 Рекордсмени Голлівуду: 

зворотний відлік

19.30 Зіркові долі

20.20 Дачна відповідь

00.40 Формула любові

02.20 Арт-простір

02.40 Школа доктора 

Комаровського

03.10 М/ф

ТЕТ

05.00 ТЕТ Мультиранок

08.20 М/ф «Якось у лісі»

09.30 М/ф «Жовтодзьоб»

11.15 Х/ф «Щоденник 

слабака: довга дорога»

13.00 Х/ф «Американський 

пиріг»

14.40 Х/ф «Супернянь»

16.15 Х/ф «Супернянь-2»

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

18.30, 19.30, 21.00, 22.30 Страна 

У-2

23.00 Х/ф «Американський 

пиріг: знову разом»

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

04.50 Корисні підказки

UA: Перший

05.00, 3.00 Енеїда

06.00, 20.00, 23.30, 4.35 Новини

06.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

06.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.00 Великодня свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

08.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

10.00 Меса під проводом 

Святійшого Отця 

Франциска у Ватикані

12.00 Великоднє послання 

та Апостольське 

Благословення для 

Риму і цілого світу Urbi 

et Orbi Святійшого Отця 

Франциска

12.30 Неймовірний світ цуценят. 

1-й сезон

13.25 Телепродаж

14.00 Країна пісень

15.05, 1.05 Х/ф «Катерина»
19.25 «Боротьба за виживання»

20.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.00 Х/ф «Дворецький»
23.55 #ВУКРАЇНІ

00.30 Бюджетники
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Пограбування 
на голодний 
шлунок
Проникаючи у житло самотніх 
літніх громадян, злочинець 
не гребував нічим — навіть 
харчами
Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

 Колегія суддів Оржицького районного 
суду Полтавської області призначила пока-
рання у вигляді 7 років позбавлення волі з 
конфіскацією всього належного йому майна 
39-річному мешканцю Лубенського району, 
якого визнано винним у розбоях та грабежі, 
вчинених повторно, поєднаних із проникнен-
ням у житло. Про це повідомила пресслужба 
обласної прокуратури.
 За даними слідства, чоловік, пошкоджу-
ючи вікна та дахи будинків, попередньо їх 
знеструмивши, проникав уночі до житла оди-
ноких жінок похилого віку і, погрожуючи за-
стосуванням насильства, викрадав гроші, до-
рогоцінності, продукти тощо. Упродовж січ-
ня минулого року на території Лубенщини 
зловмисник скоїв таким чином два розбійних 
напади та грабіж.
 Нам удалося дізнатися про обставини од-
ного зі злочинів.
 — Я вже лягла, було, спати, але потім 
встала, щоб прийняти заспокійливе, — роз-
повіла 85-річна мешканка села Михнівці 
Любов Сидоренко. — Підійшла до вимика-
ча — немає світла. У темноті стала пробрати-
ся до холодильника, де зберігаю ліки. І рап-
том хтось хапає мене ззаду за горло: «Давай 
гроші!» Відповіла ввічливо: «Візьміть під по-
душкою». Пішов, узяв три тисячі: «Мало, да-
вай ще». Довелося зізнатися, де лежать 500 
гривень, відкладених із пенсії на ліки. А сер-
це від хвилювання ледь не вискочить. «Мож-
на мені ліки на кухні взяти?» — спитала не-
званого гостя. Він не заперечував, навіть ліх-
тариком мені присвітив. Тут я й роздивила-
ся, хто заліз до мене в хату: високий, худий, 
середніх літ, на обличчі чорна маска з вирі-
зом для рота. Як не дивно, йти від мене не пос-
пішав. Поліз у холодильник, дістав банани, 
сметану, відкрив банку з компотом. От, ду-
маю, голодний бандит попався. «І довго ви 
в мене будете?» — питаю. «Та ще з годинку 
посиджу», — відповідає. «Тоді я вас попро-
шу принести мені ліки з кухні» — кажу йому. 
Слава Богу, не відмовив. І мобільний телефон 
не забрав, залишив, як просила, на вікні ве-
ранди.
 Оговтавшись, баба Люба пішла до брата, 
який живе неподалік, і розповіла про нічну 
пригоду. Він заявив у поліцію. Поліцейські 
досить швидко встановили особу зловмисни-
ка. Чоловіка видала його статура — адже не 
кожен проникне в дім через вузьке віконце на 
даху. 
 Любителя легкої наживи затримали в од-
ному з сіл Лубенського району,  розташовано-
му за десятки кілометрів від Михнівців, звід-
ки він родом. Як особа, котра недавно звіль-
нилася з місць позбавлення волі, він був під 
особливим контролем правоохоронців, і до 
нього навідалися в першу чергу.
 Затриманий (раніше був судимий також 
за розбої й грабежі) спочатку не заперечував 
своєї причетності до проникнення у хату баби 
Люби. Розповів, що в незнайоме йому село 
приїхав рейсовим автобусом завидна, про-
йшовся вулицями, придивляючись, у якій 
хаті не чинитимуть опору. А як стемніло, виб-
рався на дах і видавив скло у вузенькій рамі.
 Однак у суді свою причетність до вчи-
нення злочинів обвинувачений заперечу-
вав. Проте його вина була доведена на під-
ставі зібраних доказів: проведених експер-
тиз, слідчих експериментів, обшуків, свід-
чень потерпілих.
 Баба Люба, до речі, після тієї нічної при-
годи нарешті погодилася перебратися до 
доньки у Лубни, яка давно вже просила її про 
це. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у Холод-
ному Яру знову розквіт-
ла плантація первоцвітів. 
І вже традиційно щоро-
ку цю унікальну біло-зеле-
ну красу охороняють сту-
денти й викладачі навчаль-
но-наукового інституту 
природничих та аграрних 
наук Черкаського універ-
ситу імені Богдана Хмель-
ницького, чигиринські на-
уковці, екологи, лісівники 
Кам’янського лісгоспу. 
 Екологічну акцію «Пер-
воцвіт» черкаські любителі 

природи проводять кожної 
весни з 1993 року, аби збере-
гти популяцію рідкісного під-
сніжника складчастого, який 
росте тільки тут, на Чигирин-
щині, та ще в Криму. 
 Як розповіли «УМ» у 
Національному історико-
культурному заповіднику 
«Чигирин», співробітни-
ки якого й започаткували 
таку екологічну акцію, за 
минулі роки було проведе-
но колосальну роботу з охо-
рони, збереження, вивчен-
ня та популяризації під-
сніжника складчастого та 
місць його зростання в Хо-
лодному Яру. 

 «Завдяки цій роботі по-
пуляція червонокнижного 
підсніжника значно збіль-
шилася, ділянки розшири-
лися, а українські туристи 
й гості з-за кордону можуть 
побачити унікальне місце 
зростання гірського виду в 
центрі України — Холод-
ному Яру», — розповідають 
науковці «Чигирина».
 І додають, що цього року 
екологічна акція «Перво-

цвіти» у Холодному Яру 
розпочалася трішки з за-
пізненням через затяжну 
зиму. Але приємно, що ба-
гаторічна роз’яснювальна 
робота діє і зменшується 
число тих, хто хоче нарва-
ти собі первоцвітів. 
 До речі, наразі до Холод-
ного Яру помилуватися план-
таціями підсніжника склад-
частого приїжджає чимало 
туристів з усієї України. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Перед засіданням сесії Полтавсь-
кої міської ради громадські активіс-
ти влаштували акцію протесту, під час 
якої порушували як задавнену пробле-
му шкоди для навколишнього середо-
вища Макухівського сміттєзвалища, 
так і питання можливої забудови бере-
га річки Ворскла. Зокрема, полтавців 
збурив той факт, що на початку берез-
ня на території між готелем «Турист» 
та Прирічковим парком несподівано 
виріс паркан. 11 березня на сайті Пол-
тавської міської ради з’явилася пети-
ція з вимогою не вдаватися до забудо-
ви зеленої зони загального користуван-
ня біля Прирічкового парку, яка обме-
жить вільний доступ містян до берега 
річки. Петиція одразу ж набрала необ-
хідну кількість голосів.
 Депутати від різних фракцій, котрі 
спілкувалися з протестувальниками, 
запевнили, що також не підтримують 
забудови означеної території. Вони 
пророкують: якщо, мовляв, забудов-
нику надати доступ до річки, далі буде 
забудована вся берегова лінія. «Ті 
люди, за яких ви голосували, нині хо-
чуть продати те, що належить нам із 
вами, нашим дітям. Прирічковий парк 
планують забудувати, скориставшись 
тим, що його межі не визначені. Хоч 
президент під час візиту до Полтави 
наголошував, що найперше завдання 
— зробити в місті, де є річка, набереж-
ну, — нагадав депутат міськради Юрій 
Бражник. — Відтак ми відстоюватиме-
мо свою позицію до кінця: жодної за-
будови до тих пір, доки не будуть чіт-
ко визначені межі парку. А от питан-
ня, будувати там щось чи ні, має вирі-
шувати громада, а не міський голова та 
його прибічники».
 Депутат міськради Юлія Городчані-
на пригадала, що, будучи активісткою, 
із 2016 року неодноразово виходила на 
захист Прирічкового парку. «Ми дов-
гий час боролися, перш ніж відмінили 
рішення про будівництво там Льодово-
го палацу, потім була схожа історія з ав-
томобільними стоянками. Нині ситуа-
ція не змінилася: незважаючи на від-
сутність дозволу на будівництво, біля 
Прирічкового парку з’явився паркан. 
Ми знову маємо захищати наш парк від 
чергових забудовників. Та я безмежно 
щаслива, що з кожним роком усе біль-
ше людей готові відстоювати своє пра-
во на безперешкодний доступ до міс-
ць загального відпочинку. Однозначно 
берег, доступ до річки мають лишитися 
відкритими для громади».
 Громадський активіст Вадим Дуд-
ник запропонував організувати субот-
ник, аби обережно розібрати той зло-
щасний паркан біля Прирічкового 
парку. «Якщо забудовник стягне туди 
важку техніку, поставить охорону, 
зробити це буде набагато важче. Від-
так у Полтаві може бути друга «кри-
вава» арка», — попередив він. «Тре-

ба реально щось зробити з тим парка-
ном, — підтримав активіста депутат 
міськради Юліан Матвійчук. — Якщо 
забудовник не має дозволу на будів-
ництво, якого дідька він там щось ро-
бить?» Втім інші депутати закликали 
присутніх діяти в межах закону, аби не 
уподібнюватися тим, хто без громад-
ського обговорення, діалогу з людьми 
зводить огорожу. «Якщо ми доведемо 
в суді, що цю землю передали незакон-
но, без земельних торгів, перепродав-
ши начебто незавершене будівництво, 
якого (усі це добре знають) там ніколи 
не було, тоді разом із поліцією зможе-
мо демонтувати той паркан, — заяви-
ла Юлія Городчаніна. — Станом же на 
сьогодні ця територія перебуває в орен-
ді до 2038 року». Депутат міської ради 
Вадим Ямщиков згадав про незаконне 
будівництво багатоповерхівки побли-
зу Полтавського кадетського корпусу. 
«І ніхто не може його зупинити. А все 
чому? Бо в нас украй прогнила систе-
ма», — резюмував він.
 Депутат міськради Сергій Іващен-
ко зауважив: «Моє бачення просте: 
Прирічковий парк має лишатися пар-
ком. І зараз ми виступатимемо за те, 
щоб у жодному разі не давати дозво-
лу на розробку містобудівної докумен-
тації. Сподіваюся, нам вдасться зу-
пинити забудову. А стосовно пробле-
ми Макухівського сміттєзвалища, то 
я мав спілкування з представниками 
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» — у 
них є серйозні напрацювання з питан-
ня переробки сміття, які мають право 

на життя. І вони готові представити їх 
громаді».
 «На мій погляд, у нас достатньо 
підприємців, які б із задоволенням за-
бирали сміття й заробляли гроші на 
здешевленні електроенергії. Головне 
— віддайте їм ці побутові відходи без-
платно. Сміттєсортувальна лінія — це 
ж не настільки «дороге» питання. Тож 
я не розумію, чому його не вирішують, 
— обурюється Вадим Дудник. — Моя 
позиція така: ми не повинні накопи-
чувати непотріб, його треба сортувати 
й заробляти гроші на переробці. У нас 
склобій для власної переробки заку-
повують за кордоном — при тому, що 
на Макухівському сміттєзвалищі його 
хоч відбавляй». ■

ПРОТЕСТИ

ПАРКан для парку
Небайдужі громадяни виступають проти ймовірної 
забудови зеленої зони

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Під час сесії Полтавської міської ради рі-
шення щодо пункту питання «Про розроблен-
ня детальних планів територій», який стосу-
вався забудови території біля Прирічкового 
парку, викликало чергову суперечку. Міський 
голова Олександр Мамай запропонував про-
голосувати, а коли вже безпосередньо поста-
не питання будівництва, запросити представни-
ка забудовника — будівельну компанію Novos 
Development. Утім після довгого обговорення рі-
шення так і не змогли ухвалити. Міський голо-
ва знайшов вихід із ситуації, запропонувавши 
потім проголосувати за питання в цілому. Після 
повернення до питання «Про розроблення де-
тальних планів територій» депутати 23 голосами 
ухвалили рішення стосовно нього без правок, у 
тому вигляді, в якому й подали на сесію.

■

Полтавців збурив той факт, що на території біля Прирічкового парку несподівано виріс паркан. 
Фото автора.

❙
❙

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Білим по зеленому
У Холодному Яру розквітли первоцвіти

■

У Холодному Яру квітнуть підсніжники.
Фото Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».

❙
❙
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 Муза історії Кліо, як це і ведеться в осіб 
жіночої статі, має натуру вередливу. На 
перший погляд, вона піддатлива і доступ-
на кожному. Вона здатна причарувати, 
тому на її поклик як метелики на вогонь ле-
тять літератори — і вже відомі, і початків-
ці. І чимало з них згорають у тому полум’ї. 
Адже навіть оригінальні історичні теорії, 
побудовані на сумнівній доказовій базі, під 
прискіпливим поглядом науковця розси-
паються на порох.
 Книга Георгія Чорного «Хто ми є, ук-
раїнці?» ґрунтовно відрізняється як від 
творів вищеозначеного сумнівного ґатун-
ку, так і від праць багатьох академічних 
істориків. Цьому немало сприяла багатог-
ранність інтересів автора. Він закінчив з 
відзнакою Харківський авіаційний інсти-
тут, понад пів віку працює в галузі ракет-
ної техніки. Інженер-конструктор, канди-
дат технічних наук, заслужений діяч на-
уки і техніки України, лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки 
— і водночас член Національної спілки 
краєзнавців України. Така біографія доз-
волила письменнику привнести в дослід-
ження історії методологію точних наук і на 
цьому ґрунті висловити часом несподівані, 
а то й провокативні думки щодо історії на-
шого народу. 
 Науковий інструментарій Георгія Чор-
ного складається з археологічних знахі-
док, лінгвістичних екскурсів і досягнень 
сучасної генетики. Додамо сюди величез-
ну кількість літератури, котру опрацював 
автор. Достатньо поглянути на список по-
силань, котрий містить півтори сотні книг 
і публікацій, щоб подивуватися його еру-
диції. 

 Своє гостре перо письменник спрямо-
вує насамперед проти фальсифікаторів іс-
торії. А фальсифікувати минуле Украї-
ни є кому. Ідеологічно зашорені розмисли 
про «колиску трьох братніх народів», про 
Росію як спадкоємицю Київської Русі, про 
«старшого брата» —  ці нав’язані російсь-
кими істориками погляди значною мірою 
панують у нашій науці до сьогодні. 
 В умовах сучасної війни, коли битва за 
уми людей є визначальною, подібні книги 
виконують не лише пізнавальну функцію. 
Вони є потужною зброєю проти окупанта. 
«Я хочу, — пише в передмові до книги Геор-
гій Чорний, — щоб у мого народу пам’ять 
була якнайдовшою, щоби в українців було 
чітке усвідомлення своєї належності до 
дуже давньої самобутньої нації».
 Скажімо, в розділі «Український клі-
матичний притулок» письменник відслід-
ковує за генетичними даними, як саме з те-
риторії нашої країни почалося розселення 
людей по всьому євразійському простору. 
Генетика разом з археологічними знахід-
ками дозволили автору висловити свій 
погляд на таємницю утворення і загибелі 
трипільської цивілізації. «Отже, — дово-
дить він, — генетичне дослідження міто-
хондріальних ДНК останків людей із пе-
чери Вертеба підтвердило версію про авто-

хтонне (місцеве) походження трипільців, 
про те, що їхніми предками стали вихідці 
з Українського кліматичного притулку, де 
була започаткована домінуюча гаплогрупа 
R1a1a сучасних українців чоловічої статі і 
виявлена домінуюча гаплогрупа Н сучас-
них українок».
 Письменник сягає глибин походження 
слов’янства. Він уточнює і територію, і час 
зародження етносу, не знічуючись перед ав-
торитетами академічної науки. Щодо спо-
конвічного проживання на берегах Дніп-
ра українців, то проти логіки автора не пос-
перечаєшся: «Той факт, що домінуюча гап-
логрупа R1а1а, яку, за даними генетиків, 
носять у собі від 44% до 50% сучасних ук-
раїнців, зародилася не деінде, а на тери-
торії сучасної України, говорить про те, що 
ця гаплогрупа не була привнесена ззовні, 
що частина її носіїв не мігрувала, а постій-
но залишалася на території України...». 
 Автор книги переконливо розвінчує по-
туги, скажімо, росіян довести лише на ос-
нові спільної чоловічої хромосоми ідею про 
«спільну колиску трьох братніх народів».  
 Спираючись на свої методи, письмен-
ник робить спроби розшифрувати, якою 
мовою говорили трипільці та скіфи; ким 
насправді були гуни з їхнiм королем 
Аттілою; заводить суперечку на, здавалось 

би, давно усталеному полі: хто такі арії та 
звідки вони мігрували — з Індії до Європи 
чи з Європи до Індії. Його дослідження вно-
сять елемент новизни в історію походжен-
ня назв «Україна», «Київ», «Русь». Пись-
менник знімає пласти нашарувань з найме-
нування «Київ», відносячи ще далі у глиб 
віків існування міста. 
 Книга «Хто ми є, українці?» інтригує 
навіть заголовками своїх розділів: «Наз-
ва Україна давніша за назву Русь», «Де 
була столиця гунів?», «Коли зародилася 
державність України?». Звичайно, серед 
ідей, висловлених письменником, читач 
зустріне й проблемні, які провокують на 
суперечку. Але це вічна доля нового, котре 
пробивається крізь терни традицій. 
 Британське видавництво Kalyna 
Language Press, обіцяючи перекласти 
й надрукувати книгу для англомовних 
читачів, анонсувало видання таким відгу-
ком: «Георгій Чорний — не типовий істо-
рик, котрий копається в запорошених ар-
хівних документах, щоб пролити світло на 
минуле. ...Він отримав нагороду за свою ро-
боту в області військової техніки і ракетних 
технологій в 2018 році і був доцентом Націо-
нального авіаційного університету України 
з 2002-го по 2012 рік. Отже, чому він почав 
писати про історію України і чому його кни-
га так важлива? Чорний сміливо критикує 
більшу частину української історіографії, 
стверджуючи, що багато українських істо-
риків вивчали своє ремесло в Радянському 
Союзі і дивляться на Україну «очима Мос-
кви». ...Робота Чорного створила нову іс-
торію України і, по суті, відновила минуле 
країни, викривлене істориками, які або пе-
ребували під впливом Росії, або не змогли 
скористатись науковими дослідженнями, 
за які він сміливо взявся». ■

КНИЖКОВА ШАФА

Кліо — муза для обраних
Георгій Чорний розвінчує міфи у дослідженні 
«Хто ми є, українці?»

■

Наталія ДРОБЯЗКО,
заступник завідувача відділом 
«Палац гетьмана Кирила 
Розумовського» Національного 
заповідника «Гетьманська столиця»

 Театральне мистецтво відкри-
ває шанувальникам сценічної дії 
художні й історичні образи та пев-
ні події – через майстерність дра-
матургів, постановників і вико-
навців. Постать Григорія Орлика 
– українського гетьманича, фран-
цузького маршала та дипломата 
часів Людовика XV — приверну-
ла увагу українського драматур-
га Івана Зубенка у 30-х роках ХХ 
століття. 
 Іван Зубенко (1888—1940 рр.) – 
поет, прозаїк, драматург, громад-
ський діяч, публіцист. Його ху-
дожній доробок доволі широкий 
— новели, оповідання, повісті, 
драми, комедії. Окрему сторінку 
творчості письменника станов-
лять п’єси на історичну темати-
ку: драми «Княгиня Анна», «Ган-
жа Андибер», історична повість 
«Княгиня Романова». 
 У 1935 році Іван Зубенко на 
основі дослідження Ілька Борща-
ка «Великий мазепинець Григор 
Орлик, генерал-поручник Людо-
вика XV» написав історичну дра-
му «Орленя». Цей твір був від-
значений на драматичному кон-
курсі Товариства письменників 
і журналістів імені Івана Фран-
ка у Львові в 1936-му. Того ж 
року вперше його поставили на 
сцені артисти Театру імені Івана 
Тобілевича (створеного 1928 року 
у Станіславі, нині це Івано-Фран-
ківськ).
 Історична драма заснована на 
подіях часів Гетьманщини XVIII 
століття. У ній відображені кон-
кретні історичні постаті: гетьман 
Пилип Орлик та його син Гри-

горій; кримський хан Каплан-
Гірей, французький король Лю-
довик ХV, французький міністр 
Шовелен та інші. Історична дра-
ма складалася з шести дій, які в 
деталях розкривали еміграційне 
життя гетьманича.
 У праці Тамари Касьяненко 
«Невідомий Іван Зубенко: штри-
хи до творчої біографії» авторка 
розкриває сюжет драми. Перша 
дія представляла визвольну бо-
ротьбу гетьмана в еміграції Пи-
липа Орлика за незалежність Ук-
раїни від московського ярма. Го-
ловним героєм став старший син 
гетьмана — Григорій Орлик, який 
біля ліжка вмираючого батька дає 
слово боротися за волю України і 
присягається до самої смерті не 
зрадити українську справу. 
 Автор вдало вибудовує сю-
жетний ланцюг подій. Драма-
тург зображує, як Григорій 
служить при дворі французь-
кого короля Людовика ХV, зус-
трічається з дипломатами Ту-
реччини, Пруссії, кримського 
хана. Кульмінацією розгортан-
ня подій у драмі стає момент, 
коли головний герой одержує 
від короля Людовика ХV за-
вдання ознайомити представ-
ників європейських держав 
із планом оголошення війни 
Російській імперії, але політич-
ні інтриги московських послів, 
нерішучість кримського хана та 
інші вагомі політичні обстави-
ни гублять цю святу справу. 
 Закінчується драма карти-
ною бою французької армії з ні-
мецькою. Під знаменами Франції 
у чині польового маршала зустрі-
чає Григорій Орлик свою смерть. 
Трагедійність долі головного ге-
роя твору полягає у тому, що Гри-
горій Орлик як людина високих 
моральних чеснот прагнув від-

стояти інтереси української нації 
на міжнародному рівні, боровся 
за незалежність України, але не 
зміг виконати батьківського за-
повіту. 
 В архіві української періоди-
ки Libraria представлено цікаві 
повідомлення та позитивні від-
гуки про постановку історичної 
драми «Орленя» у 1937-1938 ро-
ках трупою Українського народ-
ного театру імені Івана Тобілеви-
ча у 17 населених пунктах Захід-
ної України. 
 У газеті «Діло» № 17 від 26 січ-
ня 1938 року, у рубриці «З теат-
ру» написали: «...бачимо тут Ор-
лика не як французького дипло-
мата, а як українського патріота, 
що з однаковим запалом гово-
рить члосно та палко про конеч-
ність воювати з Москвою... Дія 
всієї п’єси йде дуже живо, майже 
кінематографічно і місцями нага-
дує проект фільмового сценарія. 
Ширша маса публіки лисо реа-
гує на високо патріотичні промо-
ви Орлика, який у своєму обурен-
ні не добирає слів, як дипломат, а 
рубає, як козак шаблею... 
 Артисти, що грали цю п’єсу не 

вперше, були добре підготовлені і 
заслуговують на повне визнання. 
Головні ролі грали: М. Бенцаль і 
О. Беттцалева, І. Рубчак, А. Теп-
лий (Г. Орлик), А. Радванський, 
А. Яковлів і К. Кемпова. Окремі 
оплески збирали танцюристи». 
 Про показ історичної дра-
ми у Дрогобичі йдеться в газеті 
«Діло» № 73 від 3 квітня того ж 
1938 року: «Театр імені Івана 
Тобілевича — один із кращих на-
ших театрів. Вдячні ми йому пе-
редусім за виставу історичної дра-
ми «Орленя» Івана Зубенка... Сам 
вибір драми «Орленя» вдалий, бо 
тих кінцевих трагедій у наших 
історичних драмах вже маємо до-
волі. «Орленя» має «хепі-енд», 
якого так дуже бажає наша пуб-
ліка. Зрештою, чи ж у нашій іс-
торії були тільки трагічні момен-
ти? Чи були тільки самі зрадники 
та нездари?».
 Отже, в кінці 1930-х років іс-
торична драма «Орленя» стала 
популярною серед шанувальни-
ків театрального мистецтва, про 
її покази повідомляли заздалегідь 
у періодичній пресі. 
 У 1991 році постановка істо-
ричної драми «Орленя» була здій-

снена трупою Коломийського на-
родного театру, яка про йшла, 
за свідченнями періодичних ви-
дань, iз великим успіхом. 
 Українське драматичне ми-
стецтво дедалі активніше інте-
грується в європейський куль-
турний простір, щорічно відбу-
ваються міжнародні театраль-
ні фестивалі, зростає інтерес до 
народного та вуличного театру. 
Можливо, сучасних театральних 
митців зацікавить історична пос-
тать українського гетьманича — 
і Григорій Орлик зможе постати 
перед сучасними глядачами, роз-
криваючи сторінки життя на бла-
го «козацької нації» у нових теат-
ральних постановках. 
 Адже нині ми знаємо про Гри-
горія значно більше, і його постать 
особливо важлива для українсько-
го суспільства, він є взірцевим при-
кладом відданості Батьківщині, 
вірності батьківській справі, гід-
ного служіння високим ідеалам, 
освіченості та високого професіо-
налізму. Орлик-молодший є од-
ним із головних героїв фантастич-
но цікавого і захопливого сюже-
ту частини великої і славної ук-
раїнської історії. ■

ПОСТАТЬ

«Не добирає слів, як дипломат, а рубає, як козак шаблею...»
Іван Зубенко створив історичну драму про українського гетьманича Григорія Орлика, французького маршала 
часів Людовика XV

■

Таким Гоигора Орлика 
зобразила Оксана Лятуринська.

❙
❙

Григір Орлик у битві під Бергеном, 1759 р. Гравюра Йозефа Еразма Беллінга.❙
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«Хлопці — молодці. Було дуже тяжко грати проти збірної Франції, в 

якій так багато висококласних технічних футболістів. Вважаю, що нам 
повністю вдалося виконати все задумане».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Важка поразка збірній Фран-
ції в товариському матчі восени 
минулого року глибоко закар-
бувалася в пам’яті українських 
збірників. «Після таких матчів, 
коли програєш 1:7, перестаєш 
вважати себе футболістом. Ре-
ально соромно. Не можна про-
гравати з таким рахунком», — 
напередодні старту в кваліфіка-
ції на ЧС-2022 форвард бельгій-
ського «Генка» та української 
збірної Роман Яремчук прига-
дав невдалий жовтневий матч 
на «Стад де Франс».
 Як не хотілося «синьо-жов-
тим», але кваліфікацію на ка-
тарський «мундіаль» потрібно 
було розпочинати саме матчем 
проти чинних чемпіонів світу. 
І тут важливо було знову не на-
ступити на ті ж граблі.
 Перед грою з французами го-
ловний тренер української збір-
ної Андрій Шевченко запевнив, 
що команда добре попрацювала 
над помилками й має конкрет-
ний план для успішного про-
тистояння з командою Дідьє Де-
шама на її полі.
 Що саме замислив Шевчен-
ко з помічниками, стало зро-
зуміло ще до початку поєдинку, 
коли з’явилися стартові склади 
команд. Прихильник конструк-
тивної та атакувальної гри, на-
ставник «синьо-жовтих» на 
матч проти французів виста-
вив одразу п’ятьох захисників. 
«Грати з командою Франції у 
відкритий футбол — це само-
губство», — пояснив свій вибір 
Шевченко.
 Проте господарі досить 

швидко відкрили рахунок у 
матчі — форвард «Барселони» 
Антуан Грізманн на 19-й хви-
лині красивим обвідним уда-
ром розпечатав ворота Георгія 
Бущана. Подумалося, що чер-
гового розгрому «синьо-жов-
тим» не уникнути.
 Проте говорити, що швид-
кий гол «триколірних» виявив 
неспроможність української 
ігрової моделі, підстав не було. 
Більше того, якби на матчі пра-
цювала система ВАР, красивий 
гол Грізманна довелося б скасу-
вати, оскільки під час розгор-

тання атаки його асистент пе-
ребував у «офсайді».
 Зрештою, після пропущено-
го гола вибудувана українцями 
схема не розсипалася. Щільна 
гра з опонентами, підстрахов-
ка партнерів, «тиск на м’ячі» 
— запропонований Шевченком 
план давав результат. 
 Мінімізуючи атакувальний 
потенціал опонента, в складі 
котрого, окрім Грізманна, діяли 
знані Погба, Мбаппе та Жиру, 
«синьо-жовті» паралельно на-
магалися відшукати свій шанс 
біля воріт Уго Льйоріса. І в од-

ному з моментів у другому тай-
мі їм посміхнулася удача — піс-
ля удару Сергія Сидорчука м’яч 
кардинально змінив траєкторію 
польоту й по-зрадницьки зако-
тився у ворота досвідченого гол-
кіпера французів.
 Надалі українцям, які, за 
словами їхнього нового капіта-
на Олександра Зінченка, приї-
хали на «Стад де Франс» із праг-
ненням як мінімум не пропусти-
ти, важливо було зберегти міц-
ність захисних редутів. І після 
гри очільник французів Дешам 
мусив визнати, що збірна Украї-

ни дуже добре захищалася. «Ми 
переглянули близько 20 поєдин-
ків «синьо-жовтих», але вперше 
побачили таку манеру їхньої гри. 
Я не критикую тактику Шевчен-
ка. Він зробив свій ви бір і отри-
мав позитивний для команди ре-
зультат», — зазначив очільник 
чемпіонів світу.
 Хвалячи своїх підопічних 
за високу самовіддачу, Андрій 
Шевченко наголосив, що план 
на гру спрацював ідеально. 
«Хлопці — молодці. Було дуже 
тяжко грати проти такої хоро-
шої команди, в якій так багато 
висококласних технічних фут-
болістів. Вважаю, що нам пов-
ністю вдалося виконати все за-
думане», — наголосив головний 
тренер української національ-
ної команди.
 Тепер «синьо-жовтим» пот-
рібно закріпити стартовий ре-
зультат, удало провівши на-
ступні два відбіркові поєдин-
ки вдома — проти збірних Фін-
ляндії та Казахстану. Свій 
стартовий поєдинок планетар-
ного відбору фіни вдома завер-
шили результативною нічиєю з 
командою Боснії — 2:2. Однак 
у Києві скандинави (як, влас-
не, й казахи) навряд чи роби-
тимуть ставку на результатив-
ну гру, тож команді Шевчен-
ка доведеться демонструвати 
зов сім інший футбол, який має 
повністю відрізнятися від фран-
цузької стратегії. По суті, «си-
ньо-жовті» опиняться на місці 
«триколірних», коли доведеть-
ся шукати лазівки в насиченій 
обороні суперника. І для цього 
Андрію Шевченку потрібен іще 
один дієвий план. ■

Гол Сергія Сидорчука у ворота французів допоміг збірній України на мажорній ноті розпочати відбір на ЧС-2022.
Фото з сайта uaf.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Одразу три клуби вітчизня-
ної суперліги потрапили до раун-
ду «плей-оф» Єврокубка. Здава-
лося, маючи таке потужне пред-
ставництво, український чо-
ловічий баскетбол обов’язково 
матиме свого представника на 
пізніх стадіях турніру.
 Проте жодному з українсь-
ких повпредів на євроарені 
— «Прометею», «Дніпру» та 
«Київ-Баскету» — не вдало-
ся подолати 1/8 фіналу Кубка 
Європи. Немов під копірку всі 
вони зазнали однотипних пора-
зок у поєдинках із доволі скром-
ними опонентами.
 Продовжуючи ідею гри в ізо-
льованих «бульбашках», поє-
динки 1/8 фіналу у ФІБА-Єв-
ропа вирішили проводити на 
нейтральних полях. При цьо-
му процедура визначення пере-
можця дуелі була обмежена од-

ним поєдинком.
 «Прометей» із Кам’янського 
краще за інших українських 
повпредів пройшов груповий 
раунд Кубка Європи, виграв-
ши на шляху до стикових мат-
чів усі три матчі в «пульці».
 Виглядало так, що успіш-
на хода команди Віталія Чер-
нія продовжиться й у 1/8 фіна-
лу. Упродовж більшої частини 
свого протистояння з бельгійсь-
ким «Монсом» «Прометей» пе-
ребував у ролі лідера, однак у 
заключній чверті у грі баскет-
болістів з Кам’янського стався 
провал.
 «Ми програли в грі, яку мог-
ли й зобов’язані були виграти. 
Знову все віддали в четвертій 
чверті. Невже наш тренерський 
штаб не може з цим нічого зроби-
ти. Згадаємо поєдинки з «Хімі-
ком», «Тернополем», «Буді-
вельником». Тепер ось «Монс». 
Ми все програвали в заключній 

чверті. Кажуть, що на помил-
ках вчаться, але якось не вчи-
мося. Це вже зовсім не смішно», 
— обурювався вильотом з євро-
розіграшу президент «Проме-
тея» Володимир Дубинський.
 Дуже схожу риторику по за-
вершенні виступів своєї коман-
ди на євроарені мав і власник 
«Дніпра». Як і його колега з 
«Прометея», Валерій Кондрать-
єв випустив чимало критичних 
стріл на адресу гравців та тре-
нерів. «Ми повинні були прохо-
дити суперника, але жахлива 
гра в захисті плюс поганий на-
пад дали свій результат. Коман-
да виявилася просто неготовою 

до цієї битви, ні в моральному, 
ні у фізичному плані», — наго-
лосив президент дніпровського 
клубу. Після беззубої гри в дуелі 
з румунською «Ораді» (72:78) те-
пер Кондратьєв чекає реабіліта-
ції від команди в національному 
Кубку та чемпіонаті.
 Завершивши виступи на єв-
роарені, роботою над помилка-
ми також займатимуться й у 
«Київ-Баскеті». Маючи в третій 
чверті перевагу у вісім очок над 
ізраїльським «Іроні», нічого не 
віщувало неприємностей для 

столичного клубу. Проте в один 
момент підопічні Айнарса Ба-
гатскіса просто вимкнулися з 
гри, дозволивши опоненту кар-
динально змінити рахунок на 
табло. 8:29 — із таким рахун-
ком для киян завершилася тре-
тя десятихвилинка матчу, після 
чого шансів на участь у чверть-
фіналі практично не залишило-
ся. «Чесно, навіть не знаю, що 
сказати в такій ситуації. Зараз 
ми повинні розібратися в собі. 
Зрозуміти, що сталося», — ре-
зюмував Багатскіс. ■

ТАБЛО

Чемпіонат світу. Кваліфікація. 
Група D. Фінляндія — Боснія — 
2:2, Франція — Україна — 1:1 (Гріз-
манн, 19 — Сидорчук, 57; У: Бущан, 
Караваєв, Кривцов, Забарний, Мат-
вієнко, Миколенко, Шапаренко (Зуб-
ков, 86), Малиновський, Сидорчук 
(Коваленко, 79), Зінченко, Яремчук 
(Мораес, 72)).

■ФУТБОЛ

Оптимальна робота
На старті планетарної кваліфікації збірній України вдалося реабілітуватися за найбільш 
неприємну в її історії невдачу

■

БАСКЕТБОЛ

«Треба розбиратися в собі»
За два дні три вітчизняні баскетбольні клуби 
попрощалися з Кубком Європи ФІБА

■

«Прометей», як й інші два українські колективи, показавши безвольну гру, 
вилетів із Кубка Європи.
Фото з сайта fbu.kiev.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. 1/8 фіна-
лу (з одного матчу). «Іроні» (Ізраїль) 
— «Київ-Баскет» — 90:76 (22:23, 
14:21, 29:8, 25:24),  «Дніпро» — «Ора-
дя» (Румунія) — 72:78 (19:18, 16:20, 
15:20, 22:20), «Прометей» — «Монс» 
(Бельгія) — 81:88 (23:13, 23:22, 
14:16, 21:37).

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  — Лiкарю, я дуже турбуюся за 
здоров’я своєї дружини.
 — А що з нею?
 — Думаю, розсіяний склероз. 
Приходжу вчора додому, а вона за-
мість мене поклала в ліжко сусіда.

* * *
  Обмін есемесками:
 — Любий, приходь сьогодні вве-
чері. Мама з сестрами виїхала в гості, 
батько зламав ногу і не може встати.
 — Люба, не можу прийти, ос-
кiльки лiкую місце, об яке твій бать-
ко зламав ногу.

* * *
 Приходить чоловiк у ресторан:
 — Скажіть, я вчора у вас вече-
ряв?

  Так.
 — І двi тисячi гривень тут про-
пив?
 — Так.
 — Добре, а то я думав, що загу-
бив.

* * *
  Познайомився хлопець iз краси-
вою дівчиною. Та запросила його до 
себе додому. На порозі їх зустрічає її 
мати.
 Хлопець:
 — Я хочу просити руки вашої 
дочки. Вона красива, як шедевр ху-
дожника.
 Матір:
 — Гей, Рубенсе, годі спати, йди 
з майбутнім зятем знайомитися.

Ніхто не прийде дарувати волю 
Михайло Сорока товаришував з Олександром Олесем та його сином Олегом Ольжичем й організував 
спротив совєтам навіть серед політв’язнів радянської системи

По горизонталі:
 1. Два вірші, які становлять одне 
смислове ціле. 4. Французьке місто, 
пов’язане з іменем Жанни д’Арк. 7. 
Давня британська одиниця площі. 8. 
Задня частина шиї з верхньою части-
ною хребта; зашийок. 10. Поема Та-
раса Шевченка, де є слова: «Боріте-
ся — поборете, вам Бог помагає». 
11. Міжнародна назва помідорів. 12. 
Норвезький драматург і поет, автор 
п’єси «Картковий будинок».13. Пере-
конливий доказ. 16. Жінка, яка допо-
магає в пологах. 18. Старовинна ве-
неційська золота монета високої про-
би. 19. Рослина, молоді стебла якої 
останнім часом набули великої попу-
лярності як вітамінізована страва. 21. 
Людина, що мстить за образу чи за-
подіяне зло. 22. Житель Республіки 
Саха на Далекому Сході. 23. Частина 
арабського імені, що означає «бать-
ко». 24. «Хрещатик. День. ..., мов 
казка, Київ. Стара кав’ярня поблизу 
метро. ... П’єро п’є каву з Арлекіном 
— таким же сивим, як ... П’єро (Юрій 
Рибчинський). 25. Медична проце-
дура, яка дає можливість встанови-
ти точну причину смерті.
По вертикалі:
 1. Десять днів. 2. Отвір у бор-
ту корабля для навантаження й роз-
вантаження з нижньої палуби. 3. Іс-

панський народний танець, що виник 
на Кубі і пізніше поширився в Іспанії. 
4. Злі істоти-ординці, схожі на людей, 
але приземкуваті, з великим іклами, 
гострими вухами, у фентезійному 
світі Джона Толкіна. 5. Одна із назв 
частини України, де була Гетьманщи-
на. 6. Один із найвищих вчених сту-
пенів. 9. Чиновник, який бере хабарі 
в особливо великих розмірах. 14. 
Службова особа, що є доповідачем, 
консультантом з певних питань. 15. 
Середньовічний провансальський 
поет-лірик і співець. 17. Хімічна спо-
лука, що використовується як розчин-
ник у багатьох виробництвах. 19. По-
пулярний український музичний гурт. 
20. Знак наголосу на письмі. ■

Кросворд №27
від 19—20 березня

Дара ГАВАРРА

 Не секрет, що до життя зірок прику-
та увага не лише папараці, журналістів, 
а й тисяч, мільйонів їхніх прихильників. 
Із приходом у наш повсякденний побут 
ще й цілої низки різноманітних соцме-
реж та інтернет-платформ це стало ще 
простіше зробити. Так, днями пожваві-
шали розмови про можливе поновлен-
ня роману 52-річної Дженніфер Еністон 
з її колишнім бойфрендом — співаком 
Джоном Майєром. А все через відео, яке 
він виклав у TikTok, де грався з псом, у 
якому пильні глядачі роз гледіли чоти-
рилапого улюбленця Джен. Це ж треба 
було так заморочитися, щоб роздивити-
ся навіть ошийник собаки, за яким його 
й «ідентифікували» як пса актриси.
 Нагадаємо, роман між зірками ви-
ник іще в далекому 2008-му (вони по-
знайомилися на вечірці на честь вру-
чення «Оскарів), а через рік уже й за-
вершився. Пара оголосила, що зали-
шається в дружніх стосунках (як це 
зазвичай і буває), хоча Джон і гово-
рив, що Джен була і буде головною 

жінкою його 
життя. Наразі ні 
музикант, ні ак-
триса не комен-
тують відео, яке 
так зворохобило 
публіку.
 Проте є ці-
кавіша новина з життя Джен-
ніфер Еністон — продовжу-
ються зйомки другого сезону 
серіалу «Ранкове шоу», яке 
за перший сезон отрима-
ло чудову критику, чима-
ло нагород і, що найго-
ловніше, визнання гля-
дачів. Тож другий се-
зон публіка чекатиме 
з нетерпінням. Напар-
ницею Джен у «Шоу» 
знову-таки буде Різ 
Уїзер спун, яка нещо-
давно відсвяткувала 
своє 45-річчя. ■

Дженніфер Еністон.❙

з 29 березня до 4 квiтня

  Овен (21.03—20.04). Свої таланти ви зможе-
те проявити вже на початку тижня. Причому це сто-
сується як роботи, так i розваг. Завдяки кмiтливостi 
вдасться уникнути багатьох неприємних ситуацiй.
 Дні: спр. —29; неспр. — 30.

 Телець (21.04—21.05). Не варто розра-
ховувати, що швидкоплинні стосунки тривати-
муть iще довго. Вiд вас залежить, як подолати 
значні труднощі у взаєминах.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.06). Для збере-
ження доходів необхідно буде навчитися еко-
номити. Як кажуть, десять разiв відмiряй, а 
один раз вiдрiж.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Рак (22.06—23.07). Якщо ви збережете 
хорошi стосунки з колегами, то вдасться заво-
ювати авторитет. Неабияку роль у цьому вiдiг-
рають довгостроковi проєкти.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Ви звикли бути в 
центрі подій, миттєво реагувати на мінливий 
ринок й укладати найвигідніші угоди. Прибут-
ки збiльшуватимуться, вiдповiдно, збiльшать-
ся й витрати.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Діва (24.08—23.09). Ви вирішите вклас-
ти гроші в нерухомiсть. На це доведеться витра-
тити всі заощадження і навіть узяти кредит. Але 
дивiденди не примусять себе довго чекати.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). У сiм’ї ви керує-
те стосунками, тож зможете погасити будь-яку 
конфліктну ситуацію, не доводячи до розриву. 
У вихiднi ви отримаєте приємнi новини.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 1.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви активні як 
у професійній сфері, так і в особистих взаєми-
нах. Ви розриватиметеся на всіх фронтах, на-
магаючись допомогти всім.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Стрілець (23.11—21.12). У вас з’являться 
новi друзi. Однак будьте обачнішими, оскiльки 
поруч може з’явитися людина, яка користува-
тиметься вашою добротою у своїх цілях.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Козеріг (22.12—20.01). Через ревно-
щi у вашiй родинi часто виникатимуть скан-
дали, шукайте будь-який компромiс. Щоб 
розрулити цю ситуацiю, займiться спiльною 
роботою.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). Коли ви наре-
шті зрозумієте, що сімейне щастя у ваших ру-
ках, то почнете довіряти коханій людині. На ро-
ботi на вас чекає пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Риби (20.02—20.03). Вам випаде наго-
да зустріти людину, з якою у вас однакові пог-
ляди на життя. Ця зустріч може стати доленос-
ною. Прислухайтеся до власної iнтуїцiї.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4. ■

27—28 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер пiвнично-західний, 
3-8 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +9...+11. Пiслязавтра 
вночi +1...+3, удень +9...+11.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, без опадів. Славсь-
ке: уночi -5...-7, удень +8...+10. Яремче: уночi -4...-6, удень 
+9...+11. Мiжгiр’я: уночi -3...-5, удень -7...-9. Рахiв: уночi -
2...-4, удень +9...+11.

25 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 3 см, Плай — 87 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 11 см, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 7 см, Коломия — не-
має, Пожежевська — 103 см.
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