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стор. 14»

П’ята колона Кремля — ОПЗЖ — теж розколюється.
Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

❙
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стор. 15»

Свій почерк

стор. 2»

Петро Антип представив 

масштабну персональну 

виставку скульптур і 

картин та першу книгу

«Ще один крок до поліцейської 
держави»

РИМА ТИЖНЯ

Біляфутбольне
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Минулого тижня і я 
Радів і кружляв оковиту — 
Почесна ж бо нічия 
Із чемпіонами світу! 
А нині на мрії свої 
Тільки розводиш руками, 
Бо потім були ще дві нічиї 
З відвертими середняками. 
Ця істина, точна й сумна, 
Заходить у кожну хату, 
І ти розумієш, що різна ціна 
В нічийного результату.

І полярники, i степовики

стор. 4»

Рада засудила 

«настінний 

живопис» на офiсі 

президента

позбавили українську 

збiрну перемог 

у матчах вiдбору 

на чемпiонат свiту

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,822 грн 

1 € = 32,629 грн

1 рос. руб. = 0,369 грн

Обриси 
розкольницьких 
настроїв:
перманентна президентськість Порошенка 
та токсичність Медведчука



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 КВІТНЯ 20212 ІнФорУМ
«63% підтримують запровадження «жорсткого» карантину, якщо захворюваність 
на коронавірус суттєво зростатиме. 34% — протилежної думки. З початку березня 
спостерігається зростання підтримки «жорсткого» карантину».

(Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг»)

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

«Ще один 
крок до 
поліцейської 
держави»
Рада засудила «настінний 
живопис» на офiсі президента
Іван БОЙКО

 «Парламент має захищати демократію від 
авторитарних замашок керівника держави та 
його оточення. Лише там, де не існує справж-
нього парламентаризму, депутати виконують 
роль прислуги, що освячує сваволю, беззакон-
ня, політичні розправи. Кожен, хто підписав 
ганебний проєкт постанови про події 20 бе-
резня, текст якого наче списаний iз резолю-
ції якогось партгоспактиву з Брежнєва, Путі-
на чи Лукашенка, кожен, хто голосував за цю 
ганьбу, — принижує парламентаризм і демок-
ратію і тягне Україну в минуле», — так проко-
ментував ухвалену ввечері вівторка Верхов-
ною Радою постанову нардеп від «Європейсь-
кої Солідарності» Володимир В’ятрович.
 Нагадаємо, за проєкт постанови №5295 
проголосували 237 нардепів переважно з фрак-
ції «Слуга народу» за підтримки окремих нар-
депiв iз груп «За майбутнє» і «Довіра». У пос-
танові «про засудження подій, що відбулись 
20 березня 2021 року біля офiсу президента» 
Рада закликає МВС, СБУ і ДУС: забезпечити 
швидке, повне та неупереджене розслідуван-
ня та надати юридичну оцінку подій, що від-
булись біля ОПУ; вивчити обставини, що суп-
роводжували події, які відбулись біля ОПУ, 
на предмет організації та/або участі у реалі-
зації зазначених подій будь-яких політичних 
партій та/або пов’язаних iз ними осіб; визна-
чити ступінь вини учасників, організаторів та 
замовників події у завданні матеріальної шко-
ди державному майну та забезпечити притяг-
нення винних осіб до відповідальності. Але 
вишенька на торті — щотижнево надавати Ко-
мітету ВР з питань правоохоронної діяльності 
актуальну інформацію про хід розслідуван-
ня подій, що відбулись 20 березня біля ОПУ. 
Ніби розмальовані стіни офiсу президента — 
найважливіша НП у державі. 
 Влада свідомо зміщує акценти щодо полі-
тичного порядку денного, переконаний депу-
тат від «Голосу» Роман Лозинський, який на-
гадав, що акція протесту на Банковій відбу-
лася через те, що президент Володимир Зе-
ленський не реагує на несправедливий вирок 
Сергієві Стерненку. «Портнови і вовки тор-
жествують, а президент Зеленський цемен-
тує недоторканність мафії в мантіях», — ска-
зав пан Лозинський. 
 «Сьогодні Україна зробила ще один крок 
до поліцейської держави, а Аваков ствердив-
ся як її реальний керівник. Те, що відбулося 
на позачерговому засіданні Верховної Ради з 
приводу «дверей Банкової», — ганьба і треш. 
Останній раз контрольована більшість у ВР 
опускалася до такого дна ще при Янукови-
чу», — написав журналіст Дмитро Лиховій 
у Facebook. І додав: «Треба бачити цей спек-
такль, де «слуги народу» тремтячими голоса-
ми читають тексти з папірця й обурюються, 
мовляв, як так, громадські активісти ніде не 
працюють, а тільки тиняються від акції про-
тесту до акції протесту. Сьогодні зелені сли-
маки перетворили Україну трьох Майданів на 
другу Білорусь і Росію, де приймають закони 
про «нєжелатєльниє організації». ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

  Станом на ранок 1 квітня зафік-
совано три обстріли з боку російсько-
окупаційних військ, зокрема непо-
далік Світлодарська, Золотого-4 та се-
лища Новгородське. В останню добу 
березня на фронті збройні формуван-
ня РФ п’ять разів порушили режим 
припинення вогню. Так, у районі від-
повідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Схід», неподалік на-
селених пунктів Піски та Водяне, що 
на Приазов’ї, окупанти відкривали во-
гонь із гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї. 
 У районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання «Пів-
ніч», поблизу населених пунктів Світ-
лодарське, Луганське та Золоте-4 за-
гарбники обстрілювали наші позиції 
з автоматичних станкових та ручних 
протитанкових гранатометів, велико-
каліберних кулеметів та стрілецької 
зброї. Бойових втрат серед військово-
службовців ЗСУ немає.
 Крім того, 31 березня передові 
підрозділи ЗСУ зафіксували виконан-
ня інженерних робіт збройними фор-
муваннями РФ і створення нових ук-
ріплень у напрямку лінії розмежуван-
ня на околиці Калинівки, що на тимча-
сово окупованій території Донецької 
області. Усе це свідчить про те, що 
представники російсько-окупаційних 
військ продовжують порушувати рані-
ше досягнуті домовленості.

 Того ж дня під час відеозасідання 
Тристоронньої контактної групи з вре-
гулювання ситуації на Донбасі на рів-
ні голів делегацій російська делегація 
не підтримала пропозицію Києва про 
повну тишу на Донбасі з 1 квітня. У від-
повідь українська сторона зазначила, 
що «просування з будь-яких інших пи-
тань: політичних, гуманітарних, еко-
номічних, подальше узгодження кро-
ків сторін є проблемним, якщо не ви-
конано головну, базову умову — повне 
і всеосяжне припинення вогню».
 Але ця позиція представників РФ 
не дивує, адже напередодні прессекре-
тар президента Росії Дмитро Пєсков за-
явив: «Ми висловлюємо стурбованість 
у зв’язку зі зростаючою напруженістю 
і висловлюємо стурбованість, що так чи 
інакше українська сторона може піти 
на провокаційні дії, які призведуть до 
війни». Тобто Кремль не виключає по-
новлення війни на Донбасі.
 Про це також свідчить інформа-
ція, оприлюднена трохи раніше го-
ловнокомандувачем ЗСУ Русланом 
Хомчаком, — про те, що Росія стя-

гує війська до кордону з Україною й 
ЗСУ готуються поповнитись при пот-
ребі резервістами. «На території Рос-
товської області додатково розміщено 
до 12 батальйонних тактичних груп 
із терміном готовності одну-дві доби, 
що забезпечують мінімально необ-
хідний комплекс заходів негайного 
реагування на можливі військові дії 
з боку України», — заявив Хомчак. 
Він повідомив також, що для підго-
товки фахівців розвідувальних спе-
ціальних підрозділів на тимчасово 
окупованій території сходу України 
перебуває апарат військових радни-
ків та інструкторів збройних сил РФ 
загальною чисельністю понад 2 ти-
сячі осіб.
 Загалом, додав головнокоманду-
вач ЗСУ, «станом на 30 березня вздовж 
державного кордону України та тимча-
сово окупованих територій України і 
АР Крим утримується 28 батальйон-
них тактичних груп противника, а саме 
в Брянській, Воронезькій, Ростовській 
областях i на території тимчасово оку-
пованого Криму». ■

НА ФРОНТІ

Кремлю тиша не потрібна
Українські кордони обліплені десятками 
батальйонно-тактичних груп РФ

■

доларів
с т а н о в и т ь 

дер жавний і гарантований державою борг, повідо-
мили на сайті Міністерства фінансів України.

91,41 млрд гривень
виділено на 

центри адмінпослуг у регіонах, заявив 
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

юнаків
буде при-

звано на строкову службу до українського війсь-
ка протягом квітня-червня поточного року, згідно 
з постановою КМУ.

тонни
водних ресурсів 

незаконно виловили в Україні мину-
лоріч, прозвітували в Державному 
агентстві рибного господарства.

країни
відкриті для українсь-

ких туристів, поінформував міністр 
закордонних справ України Дмитро 
Кулеба.

230 млн 142,6 104Понад 14 тис.
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Другий день поспіль в Україні — 
сумний рекорд смертей через Ковід-
19. Померла 421 людина. Загалом 
минулої звітної доби діагностова-
но 17 тис. 569 нових випадків коро-
навірусної хвороби. Найбільше на 
Одещині та у Києві. Також серед лі-
дерів за кількістю хворих — Хмель-
ницька, Львівська та Житомирська 
області. До лікарень госпіталізовано 
5 тисяч 160 інфікованих. Водночас 
Міністерство охорони здоров’я очі-
кує, що найближчі два тижні ситу-
ація погіршуватиметься і кількість 
хворих зростатиме. 
 Катастрофічною лишається си-
туація на Буковині. Хворих на коро-
навірус жителів Чернівців доводить-
ся везти за 60 кілометрів у район-
ні лікарні, оскільки в міських мед-
закладах уже немає вільних ліжок із 
киснем. Скажімо, десятьох пацієнтів 
з міста лікують у Хотинській район-
ній лікарні, восьмеро з них перебува-
ють у тяжкому стані в реанімації.
 Найближчим часом центральна 
влада має вирішити, чи запроваджу-
вати повний локдаун по всій країні. 
Адже у більшості регіонів медич-
на система вже не витримує. Водно-
час мери деяких міст вирішили од-
ноосібно запроваджувати локдаун. 
Із понеділка 5 квітня у столиці зачи-
нять усі школи та дитячі садки. Весь 
громадський транспорт працювати-

ме лише за спеціальними перепустка-
ми для перевезення працівників під-
приємств критичної інфраструктури. 
Про це повідомляють у КМДА. Пра-
цівники мають перейти на дистан-
ційну роботу або взяти відпустки. За 
словами міського голови Києва, поси-
лення карантинних заходів необхідне 
для запобігання сотням смертей. Об-
меження діятимуть щонайменше до 
16 квітня. 
 І поки одні міста закриваються 
на повний локдаун, деякі не збира-
ються виконувати обмеження. При-
міром, мер Черкас Анатолій Бонда-
ренко заявив, що не закриватиме в 
місті ТРЦ i малий бізнес у разі пот-
рапляння міста у «червону» зону ка-
рантину. І обмеження місто не вико-
нуватиме. Очільник повідомив, що 
в разі запровадження карантинних 
обмежень влада керуватиметься, за 
його словами, «здоровим глуздом». 
 Мер переконує, що ситуація з ко-
ронавірусом у Черкасах краща, ніж 
в інших регіонах України, а запов-
неність COVID-лікарень становить 
57%. Тому необхідності у жорстких 
обмеженнях очільник міста не ба-
чить. «Не будемо забороняти людям 
відвідувати парки і торгові центри. 
Скажу відверто, закриття маленьких 
крамничок, де відвідувачів буває до 
10 осіб на день, на ситуацію ніяк не 
вплине. Є великі супермаркети, де 
скупчення людей набагато більше. 
Ми не можемо дозволити собі знову 

недоотримати до бюджету 200 чи 100 
млн грн», — зазначив Анатолій Бон-
даренко. 
 Утім кожна людина має пам’ятати 
народну мудрість: береженого Бог бе-
реже. Краще десь перестрахуватися, 
зайвий раз не йти в людне місце, аніж 
потім задихатися, і добре, якщо вдас-
ться вилікуватися. ■

COVID-19 

Бережені дихають вільно
У Києві з понеділка у метро можна буде зайти лише 
з перепусткою

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 За даними Міністерства охорони здоров’я, 
Україна має отримати майже 5 мільйонів доз 
вакцини у квітні-травні. Окрім того, у відомс-
тві запевняють, що «потенційно» за попе-
редніми контрактами країна може отрима-
ти ще 1,5 мільйона доз. Але яких саме — у 
МОЗі не кажуть. Натомість інтервал між щеп-
леннями при вакцинації в Україні препаратом 
AstraZeneca можуть збільшити. Про це заявив 
лікар-імунолог, голова Національної технічної 
групи експертів з імунопрофілактики Федір 
Лапій. Проміжок може перевищувати 90 днів. 

■

На передовій боротьби з «ковідом» — 
лікарі.
Фото Миколи САВУЛИ (Ужгород).

❙
❙
❙
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людей
в Україні загинули минулоріч 

від рук домашніх насильників, констатувала 
пресслужба Генпрокуратури.

99 українців
вважають Росію агре-

сором щодо України, згідно з результата-
ми опитування, проведеного соціологічною 
групою «Рейтинг».

нелегальних
сміттєзвалищ на Київщині виявлено 

Державною космічною агенцією завдяки системі 
супутникового спостереження з космосу, повідом-
ляє пресслужба Міністерства екології.

батальйонних
тактичних груп збройних сил РФ ут-

римуються вздовж державного кордону України 
станом на 30 березня, застеріг головнокоманду-
вач ЗСУ Руслан Хомчак.

місце
в світі зай-

має Україна за запасами гра-
фіту, поінформували в Держ-
геонадрах.

71% 57 28 2-ге
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ОВВА!

Чотирилапа 
душа
Депутат міськради 
з африканським 
левом їздить на... 
ділові зустрічі 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Уже понад три роки у родині 
депутата Харківської міськради 
Саїда Джавида проживає справж-
ній африканський лев. Він не 
просто вільно розгулює заміським 
помістям, а й їздить із господарем 
на... ділові зустрічі. Причому ця 
традиція — не забаганка, а реаль-
ний спосіб гуманного поводжен-
ня з твариною. «Під час виборів 
я виїжджав із дому рано-вранці і 
повертався пізно вночі, — пояснив 
ситуацію власник дикої кішки. 
— Рідні кажуть, що він міг увесь 
день лежати й дивитися на пар-
кан, чекаючи мого повернення». 
Тож, аби сентиментальний домо-
чадець не страждав, пан Джавид 
бере його з собою. 
 Чотирилапого члена своєї ро-
дини депутат називає Красунчи-
ком. Лев ще досить молодий, тому 
поки що не має розкішної гриви. 
Натомість у нього є справжній 
паспорт, медична картка з усіма 
щепленнями, персональний блог 
у соціальних мережах і два постій-
ні опікуни, які перебувають біля 
нього фактично цілодобово. Пе-
ріодично з-за кордону Саїд запро-
шує спеціальних дресирувальни-
ків. Крім цього, за левом постійно 
спостерігають відеодатчики мо-
дернізованої охоронної системи. 
 Апетит у Красунчика — нів-
року: щодня з’їдає по 7 кілогра-
мів м’яса. У неділю йому влашто-
вують розвантажувальний день. 
Утім, як з’ясувалося, свої харчі 
хижак їсть недаремно, оскільки 
вже самою своєю присутністю в 
помісті замінює двох охоронців. 
 Та й в емоційному сенсі він — 
справжня знахідка. «Улюбленою 
грою Красунчика є боротьба, — 
каже депутат. — Якщо він програє, 
то може увесь день нічого не їсти. 
Йому потрібно, аби програв саме я. 
Загалом, леви — дуже сильні і стій-
кі, тому ми часто боремося, граю-
чись, реалізуючи свою енергію ви-
нятково позитивно, а не в агре-
сивному прояві. Він більше, аніж 
просто лев. Він — моя душа». 
 У депутатській декларації 
Саїд назвав Красунчика «афри-
канським левом чипованим», 
зарахувавши його до категорії 
«Цінне нерухоме майно». Таким 
чином улюбленець родини пот-
рапив до одного переліку разом 
з автомобілем Bentlеy, будинком 
та квартирами у Харкові та Одесі. 
Крім цього, депутат міськради від 
ОПЗЖ має 5 мільйонів доларів 
готівкою. 
 До свого депутатства Саїд Джа-
вид був радником покійного Ген-
надія Кернеса з питань нацмен-
шин. Наразі він очолює «громад-
ську організацію «Спілка афган-
ців України». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Якщо найближчими днями в Україні 
не вакцинується від ковіду людина, стар-
ша за харків’янина Леоніда Станіславсь-
кого, то він гарантовано потрапить до На-
ціонального реєстру рекордів у номінації 
«Найповажнішого віку українець, який 
пройшов вакцинацію проти COVID-19». 
Цей непересічний чоловік відомий тим, 
що вже 7 років поспіль утримує звання 
найстарішого тенісиста-любителя світу, 
оскільки постійно бере участь у міжна-
родних турнірах серед ветеранів спорту. 
 Своє рішення отримати щеплення ре-
кордсмен пояснив бажанням захистити 

себе від згубного вірусу. «Я — у зоні не-
безпеки. Мені 97 років, — каже пан Ле-
онід. — Я їжджу в метро і ходжу по мага-
зинах, тому хочу себе захистити і спокій-
но грати у теніс. Молодші за мене люди 
дякують долі за кожен прожитий рік, а я 
— за кожен день. Зараз мені зробили щеп-
лення, і я почуваюся добре». 
 Причину свого надзвичайно активного 
довголіття спортсмен у першу чергу пояс-
нює тим, що є спокійною, урівноваженою 
і доброзичливою людиною. Мовляв, якщо 
нерви у нормі, то і тіло не підводить. Він 
також веде здоровий спосіб життя, не має 
згубних звичок і ніколи не залежується 
на дивані. У любительському тенісі серед 

старійшин Леонід Станіславський — не-
заперечний авторитет. Щоправда, наразі 
брати участь у турнірах йому непросто, 
оскільки всі основні суперники ледве ся-
гають 60-літнього віку. Але харків’янин 
і не думає пасти задніх. Каже, що для пе-
ремоги головне — мати добру форму, по-
зитивний настрій і віру в себе. ■

Молодий способом життя харків’янин 
Леонід Станіславський.
Фото Лани ВЄТРОВОЇ.
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РЕКОРДСМЕН

Щеплення Станіславського
Найповажніший тенісист-любитель вакцинувався у 97 років!

■

Станіслав ГОЦУЛЯК

  Леся Українка — Лариса 
Косач — була однією з мецена-
ток експедиції, що відбулась на 
початку ХХ століття. Резуль-
татом стали унікальні записи 
дум і пісень кобзарів, виконані 
на воскові валики фонографа. 
Серед них є один (з піснею «Ой 
заїхав козак та й з Українонь-
ки»), де записано жіночий го-
лос. Дослідники вважають 
його єдиним існуючим аудіоза-
писом Лесі. Вона сама пошко-
дила його голкою, написавши 
на валику «проба».
 Тема подібних експедицій 
близька для столичного Теат-
ру українського фольклору 
«Берегиня», який на самих по-
чатках своєї діяльності актив-
но збирав музичний матеріял 
всією Україною. Відзначити 
півторастолітній ювілей Лесі 
Українки театр на Березняках 
вирішив постановкою такого її 
твору, який ще не знав сцени. 
 Дещо ризикована ідея зро-
бити виставу з невеликої за 
обсягом поезії з циклу «Не-
вільничі пісні» належала ре-
жисерці Тетяні Авраменко. 
Вона закінчувала роботу над 

постановкою вже в режимі 
онлайн-зв’язку і так само не 
була присутня під час березне-
вих прем’єрних показів, адже 
саме в ці дні народила доньку.
 Актуальність обраного нею 
твору засвідчили вже перші 
його рядки. В них йдеться про 
«війну страшну і незвичай-
ну»: «Те лихо звалось білою 
війною. // Без гасел бойових, 
без гучної музики». Паралелі 
з сьогоднішньою так званою 
«гібридною війною» прочиту-
ються і в рядках про війська, 
які сховали свої корогви. 
 Головна героїня твору — 
дівчина, яка вийшла на бій 
(роль виконує Катерина Бон-
дар). У «Грішниці», як і нині, 
на війну «йшли всі, жінки і чо-
ловіки», хоч це було не зовсім 
притаманно часам, коли жила 

поетка. А рядок «немов при-
бита градом ніжна квітка» 
викликає вже зовсім зловісні 
асоціації з реактивними систе-
мами залпового вогню. 
 Часом режисерка посилює 
і без того яскраві паралелі ав-
торськими вкрапленнями — 
як під час скандування артис-
тами хору літер, які склада-
ють слово «окупація» або ви-
гукування «Раз! Два! Лєвой! 
Лєвой!» єдиного чоловіка на 
сцені (артист Віктор Піскун).
 У тій частині вистави, де 
поезія трансформується в діа-
лог між Хворою та Черницею 
(актриса Ірина Гайворонська), 
лунають вже не лише співана 
поезія Лесі Українки, а й на-
родні пісні. Найсильнішу зб-
рою театру — народний спів, 
тут використовують, не вдаю-

чись до допомоги оркестру. У 
поєднанні з лише мінімальним 
ритмічним супроводом (бубон, 
тупотіння, плескання в долоні, 
удари списами, поодинокі зву-
ки клавішного інструмента) це 
створює особливу медитативну 
атмосферу. Сценічний простір 
та костюми при цьому натхнен-
ні естетикою античної драми.
 Для засновника теат-
ру народного артиста Мико-
ли Буравського (1940-2021) 
«Грішниця» стала останньою 
прем’єрою як головного ре-
жисера. Микола Олександро-
вич помер на початку березня. 
Його донька Марина Корого-
да у «Грішниці» є автором му-
зичного супроводу. На сцені 
вона разом зі своєю матір’ю — 
Надією Буравською. 
 Жінка-воїн, армії без роз-
пізнавальних знаків, патріо-
тизм та самозречений опір 
зайдам — Тетяна Аврамен-
ко і «Берегиня» протягом од-
нієї години пред’являють нам 
геніальність Лесі Українки у 
тексті, який неначе написано 
про наше сьогодення. Якщо 
вслухатись, крізь десятиліття 
ми почуємо голос Лесі Україн-
ки. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У славному Каневі наре-
шті розпочалася реконструк-
ція відомого на всю Україну 
довгобуду — міського Будин-
ку культури. Цю будівлю в са-
мому центрі міста ніяк не до-
будують 36 років поспіль.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у Черкаській облас-
ній адміністрації, недавно за-
вершилися бюрократичні про-
цедури, після яких проєкт, 
який був заморожений з 2014 
року, вже запустили в роботу. 
Паралельно з будівельними 
роботами розпочали розробля-
ти концепцію закладу спільно 

з Міністерством культури та 
інформаційної політики.
 «Проєкт реалізується в рам-
ках підготовки до відзначення 
30-ї річниці незалежності Ук-
раїни. Сьогодні в області роб-
лять усе, щоб завершити його 
в найкоротші терміни», — роз-
повідає голова Черкаської обл-
держадміністрації Олександр 
Скічко, який з інспекцією 
днями відвідав будівництво. 
За його словами, головне за-
вдання — створити повноцін-
ний Шевченківський культур-
ний центр, який функціонува-
тиме протягом усього року. За 
концепцією, він стане куль-
турною, мистецькою, освітнь-

ою платформою для всіх.
 «Четвертий поверх ми від-
даємо Школі мистецтв, оскіль-
ки нині її творчі гуртки розки-
дані по всьому місту. Також 
тут будуть виставкові зали для 
митців. Освітяни й працівни-

ки культури отримають май-
данчик для розвитку Шевчен-
ківської творчості. Представ-
ники індустрії кіно зможуть 
організовувати тут міжнарод-
ні кінофестивалі», — зазначає 
Олександр Скічко. ■

Канівський Будинок культури обіцяють відкрити до Дня Незалежності України.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
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ІНФРАСТРУКТУРА

Його 36-й минає
У Каневі взялися доводити до ладу 
багаторічний довгобуд культури

■

ПРЕМ’ЄРА

Почути Лесин голос
Паралелі з сучасністю у виставі 
«Грішниця» з віршами знакової поетки

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Три дні й три ночі скакав Іван-
Царевич, аж доки скакалку не 
відібрали. Так наразі виглядають 
громи й блискавки розколів пар-
ламентських партій в Україні. 
І хоча в проросійській «Опози-
ційній платформі — За життя!» 
особливий трагіфарс, однак 
наразі увагу розкольницького 
гучного суголосся перетягнула 
на себе партія «Голос». 

Ситник і НАБУ — камені 
спотикання Зеленського 
й «Голосу»
 Але спотикаються вони, йду-
чи в різні боки. Нагадаємо, ми-
нулого тижня політрада «Го-
лосу» обговорювала питання 
підтримки декотрими члена-
ми фракції ВР провладного за-
конопроєкту 5331, котрий об-
межує суб’єктність Національ-
ного антикорупційного бюро та 
Державного бюро розслідувань 
і робить президента фактич-
ним господарем цих відомств. 
Цей законопроєкт направлено 
до Конституційного Суду разом 
зі «слугами народу», депутатсь-
кими групами «За майбутнє» та 
«Довіра». Таким чином запус-
кається конституційний процес, 
котрий позбавить незалежності 
НАБУ та ДБР. А це — політична 
підтримка атаки на антикоруп-
ційні органи. 
 Згаданим документом перед-
бачається, що Верховна Рада 
зможе давати дозвіл на призна-
чення президентом України ди-
ректорів НАБУ та ДБР. Крім 
того, гарант отримає законне 
право призначати та звільняти 
директора НАБУ та ДБР за зго-
дою Верховної Ради та за резуль-
татами конкурсу. 
 Також варто згадати, що 15 
лютого у ВР зареєстрували зако-
нопроєкт, що передбачає звіль-
нення чинного директора НАБУ 
Артема Ситника. Тоді ж пройш-
ла інформація, що ініціатором 
звільнення є Володимир Зе-
ленський. 
 Поправку про звільнення 
Ситника подав міністр юсти-
ції Денис Малюська. Однак, як 
повідомлялось у ЗМІ, він зробив 
це не за власною ініціативою, а 
на наполегливе прохання прези-
дента Володимира Зеленського. 
 Стосунки Зеленського й Сит-
ника різко зіпсувались після 
того, коли НАБУ активно взя-
лося розслідувати справу щодо 
заступника глави ОП Олега Та-
тарова, а також відмовилось від-
давати її іншому слідчому орга-
ну. Іще одним каменем споти-
кання стала справа про закупку 
Міністерством охорони здоров’я 
вакцин від коронавірусу з віро-
гідною переплатою. Небажання 
Ситника поступитись у справі 
Татарова й відкриття справи про 
вакцини обурили Зеленського. 
 На думку експертів, прези-
дент Зеленський намагається 
отримати на чолі НАБУ контро-
льованого керівника, оскільки 
Ситник таким не є. Це, зокрема, 
підтверджує виписана в законо-
проєкті непрозора процедура 
формування конкурсної комісії 
з відбору директора Бюро. 
 Трьох осіб у комісію деле-
гує Рада національної безпеки 
й оборони — дорадчий орган, 
що повністю підконтрольний 
президенту. Ще шість членів 

комісії затверджує Кабінет 
Міністрів, у тому числі три іно-
земні експерти.

Гроші — від них усе зло
 Однак наразі в інформацій-
ний простір викинуто й інші 
версії ймовірного розколу пар-
тії «Голос». 
 Одна з них — що причиною 
розколу в партії «Голос» ста-
ло питання фінансів, контроль 
над котрими отримала чинна 
голова партії Кіра Рудик. Про 
це повідомили члени партії, які 
вступили в конфлікт із верхів-
кою політсили. Вони стверджу-
ють, що Рудик після відходу від 
керівництва Святослава Вакар-
чука почала підминати партію 
під себе.
 Напередодні місцевих ви-
борів, восени 2020 року, вона 
переконала з’їзд змінити ста-
тут, отримавши можливість од-
ноосібно призначати й звільня-
ти всіх співробітників секре-
таріату, а також розподіляти 
всі партійні фінанси. При цьо-
му після виборів, як стверджу-
ють джерела, Рудик відмовила-
ся «відкотити» зміни, запропо-
нувавши розробити нові зміни 
протягом пів року. Відтак, маю-
чи контроль над фінансами, Ру-
дик може контролювати регіо-
ни, а значить, і склад з’їзду пар-
тії, що своєю чергою затверджує 
склад політради, а кандидатури 
до нього, за новим статутом «Го-
лосу», подає голова партії — Ру-
дик. Усе, коло замкнулось. 
 Але кому ж вигідно розхита-
ти-розколоти «Голос»? Звісно, 
партії влади. Та ще й так, щоб 
прихопити собі частину її елек-
торату. А голоси цієї проук-
раїнської сили іноді дуже необ-
хідні при голосуванні стратегіч-
но важливих для влади питань. 
 Як уже раніше повідомляла 
«УМ», політпроєкт «Голос» мав 
запуститись раніше за «слуг», і, 
як розповідав політолог Олек-
сандр Кочетков, партія Воло-
димира Зеленського «Слуга на-
роду» створювалася якраз на 
противагу «Голосу» Святосла-
ва Вакарчука. Тобто ментальна 
гостра конкуренція ще в стані 
зародку. Тому нічого дивного в 
такій нестабільній ситуації все-
редині «Голосу» немає.

ОПЗЖ: І рибку з’їсти, 
й сковорідку не помити 
 Однак стан внутрішньопар-
тійного переформатування пе-
реживає не лише демократична 
партія «Голос».

 Про «Слугу народу» говоре-
но-переговорено. Там декілька 
течій в одному руслі. 
 І далеко не стабільно й у 
стані проросійської «Опозицій-
ної платформи — За життя» 
(ОПЗЖ), особливо після санк-
цій проти Медведчука. Експер-
ти прогнозують розпад цієї політ-
сили. На поверхню вийшли всі 
протиріччя та непублічна кон-
куренція усередині партії, що 
виявила в ній два крила. 
 Перше публічне — офіцій-
ний лідер Юрій Бойко, і з ним у 
пулі Сергій Льовочкін. Друге — 
Віктор Медведчук, до його гру-
пи відносять Вадима Рабінови-
ча та Іллю Киву. 
 До певного часу публічно ак-
тивнішим був Юрій Бойко. А 
Медведчук у той час суттєво по-
повнював фінансову скарбницю 
партії. 
 Коли в медіаполі з’явився 
Віктор Медведчук і паралельно 
з ним для озвучки найрадикаль-
ніших меседжів Вадим Рабіно-
вич, їхня риторика аніскільки 
не здивувала — вона не для меш-
канців сходу України, вона пря-
мо для російського глядача. Цих 
пропагандистських спікерів не-
одноразово бачили на російсь-
ких телеканалах, у тієї ж Ска-
бєєвої. 
 Різниця між Бойком і Мед-
ведчуком у тому, що перший 
планує брати участь в українсь-
кій політиці, другий разом зі 
своїм крилом явно продає крем-
лівську пропаганду в обмін на 
розвиток власних бізнесів. 
 Після введення санкцій про-
ти Віктора Медведчука внут-
рішнє бродіння в цій партії по-
силилось. До партсоратників 
кума Путіна прийшло розумін-
ня: компанія Віктора Медведчу-
ка нічого, окрім відторгнення в 
українського виборця, навіть 
їхнього електорального поля, 
не викликатиме. І чим далі, тим 
чіткіше це проглядатиметься. 
ОПЗЖ загалом стає токсичною 
з усіма своїми антагоністични-
ми крилами. 
 Очі відкриваються навіть у 
затятих її прихильників — сам 
рупор Кремля Медведчук в Ук-
раїні та в її політиці нічого не 
вартує. Порожнє місце. 
 Однак, на думку політтех-
нолога Олексія Голобуцького, 
якщо влада продовжить дотис-
кати Медведука, то групі Льо-
вочкіна — Бойка не дуже зручно 
буде дистанціюватись від ОПЗЖ. 
Адже це породить підозри й у 
прихильників, і в опонентів, що 

«опоблок» змовився з Банковою. 
Можливо, вони продовжувати-
муть триматися разом, але це не 
гарантує, що так само тримати-
меться їхній рейтинг. 
 Проглядається й те, що і Льо-
вочкін, і Бойко втомилися бути 
в опозиції. І в них тепер завдан-
ня номер один — придумати 
форму, як і «рибку з’їсти, і ско-
ворідку не помити» — зберегти 
голоси виборців і не бути таки-
ми токсичними, якою є наразі 
ОПЗЖ.

Порошенко — наступний 
президент? 
 Про те, що наступним прези-
дентом може знову бути Петро 
Порошенко, говорять усі на всіх 
дотичних, паралельних і проти-
лежних вісях у політичній сис-
темі координат. І прихильники, 
й помірні опоненти, й навіть за-
тяті антагоністи. Як-от, напри-
клад, головний підсанкційний 
політик України Віктор Мед-
ведчук. У інтерв’ю Бі-Бі-Сі він 
розповів, що Порошенко може 
виграти дочасні президентські 
ви бори. Невідомо, як відреагу-
вав на таку «рекламу» сам Пет-
ро Олексійович, бо тепер усе, на-
віть нейтральне, що виходитиме 
з уст Медведчука, апріорі спри-
йматиметься зі знаком «мінус». 
І Віктор Медведчук про це знає, 
і не виключено, що спеціально 
говорить про Порошенка. Неда-
ремно прихильники п’ятого пре-
зидента в соцмережах кажуть, 
що якщо навіть станеться таке 
диво й Порошенко знову стане 
президентом, то «рашистські» 
медійні засоби та групи впливу 
в Україні так його обгидять, що 
чимало його прихильників зно-
ву можуть повірити, що він — 
«суцільне зло». 
 Будемо справедливими. Як 
сказав у конфіденційній розмові 
з «УМ» один з українських дип-
ломатів, із Петром Порошенком 
можна й треба не погоджуватись 
і сперечатись із певних дрібних, 
несуттєвих питань, але що сто-
сується геополітики, державно-
го, міжнародного рівня й стан-
дарту України, він — справж-
ній відповідальний державник, 
котрий дуже швидко вчиться й 
робить потрібні висновки. 
 Отже, щодо партії «Європей-
ська Солідарність» картина на-
очна. Наразі довкола її лідера 
Петра Порошенка згуртувалися 
політики національно-патріо-
тичного штибу, тому різнобій у 
її фракції, принаймні зараз, не-
можливий. 
 Відсутність конфліктів мож-
на пояснити ще й тим, що партію 
об’єднує конкурентна бороть-
ба з фаворитами в особі «Слуги 
народу» та ОПЗЖ. Звісно, ніх-

то не застрахований від прихо-
ваних конфліктних настроїв, 
але їх навряд чи демонструва-
ли б через ризики. Як правило, 
конфлікти починають виплива-
ти вже на етапі лідируючих по-
зицій, коли йде внутрішня бо-
ротьба за політичний вплив. У 
«Євросолідарності» наразі не та 
ситуація. Розхитувати ЄС озна-
чало би для всіх її членів непев-
ність своїх особистих політич-
них перспектив. 

Юлія Тимошенко в очікуванні 
знесилення конкурентів?
 ВО «Батьківщина» — єди-
на команда з ефективною жорс-
ткою вертикаллю управління. 
Це прикметна ознака для пар-
тій лідерського спрямування. 
Нагадаємо, що Юлію Тимошен-
ко зраджували на різних ета-
пах, однак, за спостереження-
ми політологів, етап самоочи-
щення «Батьківщини» закін-
чився в 2015 році. Після цього 
ми не бачили жодного сканда-
лу з партійцями чи симптомів 
потенційного розколу. Більше 
того, політсила вміє виховувати 
молоді кадри, приділяючи чи-
мало уваги кадровому резерву. 
Можуть тут, звісно, бути прихо-
вані конфліктні настрої, але їх 
навряд чи демонструватимуть. 
 Політичний експерт Дмит-
ро Воронков вважає, що в партії 
є інша проблема. Наразі там де-
фіцит харизматичних кадрів че-
рез відсутність такого потужно-
го фінансування, яке було рані-
ше. 
 Загалом, щодо ймовірних 
непорозумінь усередині парла-
ментської фракції, партія Ти-
мошенко — це та політсила, де 
все в порядку з субординацією 
та умінням не виносити сміття з 
хати. 
 Остання новина, що заціка-
вила українців, — чи буде ко-
аліція «Батьківщини» й «слуг» 
і чи отримає Юлія Тимошенко 
крісло прем’єра, — зависла без 
відповідей. Схоже, питання пос-
тавлено на паузу. Видані на за-
гал коментарі свідчили про те, 
що «Батьківщина» піде в ко-
аліцію зі «слугами» за умови 
прийняття останніми важли-
вих державницьких позицій. З 
іншого боку, Зеленський Тимо-
шенко нічого не обіцяв. А навіть 
якщо й обіцяв, то обіцяти не оз-
начає одружитись. 
 Хоча перспектива 
прем’єрства при, прости Госпо-
ди, президентові Зеленському — 
ще той політичний могильник.
 Юлія Тимошенко — досвід-
чений політик. Вона не робить 
різких рухів і пересіває через 
своє сито все, що заходить у її 
простір. ■

ПАРТАКТИВ

Обриси розкольницьких настроїв:
перманентна президентськість Порошенка та токсичність Медведчука

■

Петро Порошенко: Я повернусь!
Фото з сайта dw.com.

❙
❙

У кулуарах Ради: екслідер «Голосу» Святослав Вакарчук та лідер
«Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Фото з сайта vgolos.com.ua.

❙
❙
❙
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Зміна назви 
не змінює 
вмісту 
флакона
Антиковідну вакцину 
AstraZeneca відтепер 
потрібно йменувати 
Vaxzevria
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Британсько-шведська фарма-
цевтична компанія AstraZeneca змі-
нила ринкову назву вакцини від 
COVID-19. Відтепер вона матиме 
важку для вимови назву Vaxzevria 
(«Ваксзеврія»). Зміни вже затвер-
джено Європейською агенцією з лі-
карських засобів (EMA). До цього 
часу препарат був відомий під про-
стою та милозвучною назвою «вак-
цина AstraZeneca» («Астра Зенека»). 
«Перехід на постійну назву торгової 
марки є загальною практикою і пла-
нувався впродовж багатьох місяців», 
— сказано в пресрелізі, надісланому 
німецькій агенції dpa. 
 Як зазначає «Євроньюс», зі змі-
ною назви не зникли старі пробле-
ми вакцини, бо вміст флаконів за-
лишився тим же. Нагадаємо, в сере-
дині березня близько половини країн 
ЄС призупинили вакцинацію препа-
ратом AstraZeneca через низку смер-
тей серед вакцинованих унаслідок 
утворення тромбів у судинах. Піс-
ля додаткової перевірки Європейсь-
ка агенція з лікарських засобів по-
рекомендувала 19 березня і далі за-
стосовувати британсько-шведський 
препарат, визнавши його побічну 
дію несуттєвою у порівнянні з пере-
вагами. Таку ж думку висловила і 
ВООЗ. 
 Але це не заспокоїло спожива-
чів. Німецький постійний комітет 
з імунізації (STIKO) рекомендував, 
що (вже перейменований) препарат 
від COVID-19 AstraZeneca слід коло-
ти лише людям, старшим 60 років. 
Причиною рішення є дані про рід-
кісні випадки венозного тромбозу.
 У вівторок вакцинацію британсь-
ко-шведським препаратом призупи-
нили в Берліні і Мюнхені після того, 
як медики зафіксували понад 30 ви-
падків утворення тромбів у щепле-
них громадян. Дев’ять людей помер-
ли. В їх числі жінки у віці від 20 до 
63 років.
 У Канаді вивчають дані про утво-
рення тромбів у великих судинах при 
порушенні згортання крові у вак-
цинованих. Імунізація людей до 55 
років AstraZeneca припинена.
 Шеллі Дікс, заступниця глави 
Національного консультативного 
комітету Канади з імунізації, повідо-
мила: «Випадки, виявлені до цих пір 
у світі, в основному стосувалися жі-
нок у віці до 55 років, хоча порушен-
ня спостерігалися і в чоловіків. Змі-
ни в організмі відбувалися в період із 
4-го по 16-й день після щеплення». 
Про подібні інциденти в самій Канаді 
міністерство охорони здоров’я пові-
домлень поки не отримувало.
 Для молодших вікових груп 
AstraZeneca не застосовують у Фран-
ції, Фінляндії та Ісландії. У Швеції 
цю вакцину рекомендують тільки 
людям, старшим 65 років, у яких не 
спостерігаються важкі побічні ефек-
ти. Тож зміна назви не усуває пробле-
му. Хіба що виробник розраховує на 
те, що до вакцини з новим ім’ям буде 
менше недовіри в пацієнтів. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Увечері 30 березня президент 
Франції Емманюель Макрон, 
канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель та президент Росії 
Володимир Путін провели три-
сторонню розмову в форматі 
відеоконференції з низки акту-
альних питань. Порушувалося і 
питання України, оскільки з по-
чатку року на Донбасі збільши-
лася кількість випадків відкрит-
тя вогню. Зокрема, 26 березня 
на передовій загинули четверо 
українських військових. Це 
найбільші втрати української 
армії в одному бою від початку 
перемир’я в липні 2020 року. 
Втім розмова про Україну ве-
лася без участі президента 
Володимира Зеленського, що 
викликає серйозні питання та 
занепокоєння.

Четвертий зайвий 
 Увечері вівторка Єлисей-
ський палац, Кремль і уряд 
Німеччини випустили офіцій-
ні пресрелізи за підсумка-
ми переговорів, що пройшли 
по відеозв’язку. У повідом-
ленні Єлисейського палацу, 
в контекстрі розмов про Дон-
бас, зазначено, що на зуст-
річі «наголошували на необ-
хідності дотримання режиму 
припинення вогню в Україні 
та виробленні шляхів виходу 
з кризи відповідно до Мінсь-
ких домовленостей». Також 
європейські лідери закли-
кали провести зустріч у нор-
мандському форматі щодо ре-
алізації Мінських домовле-
ностей, йдеться на сайті уря-
ду Німеччини.
 У свою чергу Володи-
мир Путін «підкреслив важ-
ливість» виконання київсь-
кою владою всіх досягнутих 
на найвищому рівні домов-
леностей. «Насамперед щодо 
налагодження прямого діа-
логу з Донецьком і Лугансь-
ком та врегулювання право-
вих аспектів особливого ста-
тусу Донбасу», — йдеться в 
повідомленні Кремля. Водно-
час Путін звинуватив Україну 
в провокації ескалації на Дон-
басі та у відмові від виконан-
ня заходів щодо припинення 
вогню, узгоджених у липні.

 На тлі останнього загос-
трення ситуації на Донбасі 
Володимир Зеленський анон-
сував обговорення подальших 
дій щодо врегулювання ситуа-
ції з лідерами країн норманд-
ського формату. Натомість у 
Кремлі заявили про підготов-
ку тристоронніх переговорів 
лідерів Росії, Німеччини та 
Франції без Володимира Зе-
ленського. 
 Міністерство закордон-
них справ України виступило 
проти такого формату перего-
ворів. «Наша позиція чітка: 
нічого про Україну без Ук-
раїни, — заявив речник ук-
раїнського МЗС Олег Ніко-
ленко. — Лише в повному, а 
не скороченому складі «Нор-
манду» можна досягти зру-
шень у врегулюванні росій-
сько-українського збройного 
конфлікту», — написав він у 
твіттері.

Із Зеленським нема про що 
говорити
 Уже після переговорів за 
участі лідерів Франції, Німеч-
чини та Росії радник українсь-
кої делегації в Тристоронній 
контактній групі з урегулю-
вання конфлікту на Донбасі 
Олексій Арестович сказав, що 
не бачить нічого страшного в 
обговоренні України без Ук-
раїни. «Вагу має лише те, як 
вчинить той, кого обговорю-
ють», — заявив Арестович в 
ефірі телеканала «Україна 24». 
І додав, що без України нічого 
не ухвалять. Варто також ро-
зуміти, що справа Зеленсько-
го — ставити підписи під висо-
кими документами, а не вести 
якісь нудні переговори. Мож-
ливо, що така позиція пред-
ставників теперішньої вла-
ди і пояснює, чому про Украї-
ну говорять без України, чому 
наша країна стає об’єктом, а не 
суб’єктом міжнародної політи-
ки, як це незмінно було за по-
передньої адміністрації Петра 
Порошенка. 
 У коментарі «Радіо «Сво-
бода» професор Києво-Моги-
лянської академії, науковий 
директор Фонду «Демокра-
тичні ініціативи» імені Іль-
ка Кучеріва Олексій Гарань 
також зауважив: «Наші за-

хідні партнери у будь-якому 
випадку розуміють, що на-
справді відбувається. Очевид-
но, що Україна зробила все, 
щоб перемир’я тривало, а хто 
його зриває, гадаю, зрозумі-
ло і Меркель, і Макрону. Хоч 
нас і турбує, що це відбуваєть-
ся без України, але все ж ця 
зустріч присвячена ширшому 
колу питань. Безумовно, нам 
треба наполягати на тому, що 
мають відбуватися зустрічі 
у форматі чотирьох, а цьому 
мають передувати зустрічі у 
форматі Франція — Німеччи-
на — Україна».
 Водночас події в Україні, 
посилення протестних на-
строїв і, зокрема, гучна ак-
ція протесту під стінами офі-
су президента України впли-
нули на сприйняття Володи-
мира Зеленського західними 
партнерами. Захід воліє вес-
ти результативні переговори 
з впливовими лідерами, при-
пускає у коментарі «Радіо 
«Свобода» політолог, екс-
перт iз питань міжнародних 
відносин Геннадій Друзенко. 
«Президентів із розмальова-
них адміністрацій на серйоз-
ні зустрічі не запрошують. 
Це дуже символічно, бо про 
що з ним говорити? Чим він у 
цій країні володіє? Я не бачу, 
про що з Зеленським узагалі 
можна говорити. Він же у 
цій країні нічого не контро-
лює. З вакцинації ми найгір-
ші в Європі, добова кількість 
смертей у нас наздогнала 
Іловайськ, захистити найго-
ловнішу будівлю країни не-
можливо. Це ж дуже сим-
волічна річ. Іноді президент-
ські палаци беруть штурмом, 
підпалюють, іноді бомблять, 
але не знайти жодного преце-
дента, щоб просто обмалюва-
ли. Це показує, що тут немає з 
ким розмовляти. Навіщо з ки-
мось говорити про щось, якщо 
немає людини, яка може цьо-
го дотримуватися? Тому не те-
лефонує і Байден, бо про що 
говорити? Про що говорити 
з Путіним, я розумію, він во-
лодіє ситуацією в Росії. Наш 
президент живе у якомусь 

віртуальному просторі, тому 
немає з ним про що розмовля-
ти. Це велика проблема. Бо 
це ж прагматичні люди, які 
поінформовані щодо Украї-
ни. Вони готові розмовляти з 
тим, хто може щось вирішу-
вати. Я це трактую як втрату 
суб’єктності на президентсь-
кому рівні», — зазначає Дру-
зенко.
 Абсурдність розмов із 
кривдником без покривдже-
ного розуміють усі неупе-
реджені політики. Речниця 
Єврокомісії Дана Шпінант 
на пресконференції в Брюс-
селі взагалі відмовилася ко-
ментувати переговори Мак-
рона і Меркель з Путіним, 
коли один із журналістів за-
питав, як президент Франції 
та канцлерка Німеччини вза-
галі можуть обговорювати пи-
тання вакцин проти COVID-
19 з особою, яка здійснила 
анексію українського Кри-
му? Речниця Єврокомісії від-
повіла: «Прошу запитати лі-
дерів Франції та Німеччини, 
про що докладно вони розмо-
вляли з Путіним». 
 З ініціативи Володими-
ра Путіна на зустрічі йшлося 
про вакцини проти COVID-
19. Кремль не втрачає жод-
ної можливості проштовхну-
ти свою вакцину «Супутник-
V» на європейські та світові 
ринки. Щоправда, Макрон 
та Меркель якось намагали-
ся вести і свою партію, за-
питавши у Путіна про стан 
здоров’я ув’язеного російсь-
кого опозиціонера Олексія 
Навального та про ситуацію 
в Білорусі, натякали російсь-
кому керманичу на необхід-
ність поваги до прав людини 
відповідно до Європейської 
конвенції про права люди-
ни та збереження здоров’я. 
Цей фрагмент розмови в пові-
домленні Кремля згадується 
дуже скупо. Відповіді Путі-
на не наводяться. Стосовно 
Білорусі, то російський пре-
зидент традиційно наголосив 
на неприпустимості зовніш-
нього втручання у внутрішні 
справи цієї країни. ■

НЕ ЗУСТРІЛИСЯ, АЛЕ ПОГОВОРИЛИ

Вакцини, Навальний 
та Білорусь з Україною
Макрон і Меркель обговорили з Путіним 
Донбас без Зеленського

■

Четвертий у цьому тріо зайвий? ❙

Олексій Навальний оголосив 
голодування
 Ув’язнений російський опозиціонер Олексій На-
вальний оголосив голодування. Відповідна заява від 
імені політика була опублікована в його офіційному 
акаунті в інстаграмі. «Хто це лежить у робі, лисий, в 
окулярах на ліжку з Біблією у руках? Це я. З Біблією, 
бо це єдина книга, яку я зміг отримати за три тиж-
ні. А на ліжку (суперскандальне порушення правил), 
тому що оголосив голодування», — написав Наваль-
ний. Він зауважив, що ув’язнені змушені вдаватися 
до таких кроків, оскільки в них немає інших методів 
боротьби. «Ну а що ж робити? Я маю право запроси-
ти лікаря й отримати ліки. Ані того, ані іншого мені 
тупо не дають. Біль у спині перейшла на ногу. Ділянки 
правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жар-
ти жартами, але це вже напружує», — так мотивував 
Навальний своє рішення про оголошення голодного 
протесту. За його словами, замість медичної допомо-
ги йому влаштовують «тортури позбавленням сну», 
будячи по вісім разів за ніч.    

 «Я оголосив голодування з вимогою виконати за-
кон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тому лежу 
голодний, але поки що з двома ногами», — додав На-
вальний.

Нова очільниця «Міжнародної 
амністії»
 Француженка Аньєс Калламар очолила «Між-
народну амністію» (Amnesty International). Вона вже 
вступила на посаду генерального секретаря організа-
ції на чотирирічний термін. Раніше Калламар займала 
пост спеціального доповідача ООН з питань позасудо-
вих страт, зокрема розслідувала вбивство саудівсько-
го журналіста Джамаля Хашогджі. Маючи статус спец-
доповідача, вона також заявляла про необхідність між-
народного розслідування отруєння російського опози-
ціонера Олексія Навального.
 На посаді генерального секретаря правозахисної 
організації Калламар змінила Джулію Верхаар із Ні-
дерландів. Аньєс Калламар уже працювала в Amnesty 
International із 1995-го по 2001 рік.

Єврокомісія подала проти Польщі 
позов до Суду ЄС 
 Європейська комісія подала проти Польщі позов 
до Суду Європейського Союзу. Йдеться про польську 
реформу судочинства. На переконання представників 
Єврокомісії, нові законодавчі положення підривають 
незалежність польських суддів та порушують законо-
давство ЄС. «На думку Єврокомісії, польське право ро-
бить неможливим для судів застосування декотрих по-
ложень євросоюзного законодавства. Йдеться, напри-
клад, про захист незалежності суддів. Застереження ЄК 
спричинені також діяльністю нової дисциплінарної па-
лати Верховного суду, що може, наприклад, призупини-
ти недоторканність суддів. Незалежність цієї палати, за 
твердженням Єврокомісії, не має гарантій. Європейсь-
ка комісія просить також Суд ЄС про застосування низ-
ки тимчасових запобіжних заходів до часу остаточно-
го рішення за цією справою. Критично до позову Євро-
комісії ставиться, натомість, речник польського уряду 
Пьотр Мюллєр. На його думку, він «не має правового та 
фактичного обґрунтування».

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50, 3.40 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Папік-2»

22.15 Комедія «Свати»

23.40 Комедія «Кухня»

00.55 «Голос країни-11»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

03.00 Х/ф «Операція 
«Тушонка»

05.00, 4.55 «Телемагазин»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 18.00, 19.00, 3.40 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Ягуар»
14.30 Х/ф «Під одним дахом»

16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-2»

01.35 Т/с «Спокуса»

04.25 Д/п «Великі українці»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.15 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.55, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

17.10, 4.45 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе»

23.20, 2.00 Т/с «Кровна помста»

01.30 Телемагазин

04.05 Реальна містика

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Служба розшуку дітей

05.20, 10.05, 1.45 Громадянська 

оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.00 Секретний фронт

11.45 Антизомбі

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Більше ніж правда
14.15, 16.15 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець на 
вампірів»

16.50 Х/ф «Останній 
мисливець на відьом»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.40 Свобода слова

00.00 Х/ф «Брейвен»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 14.30 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.30 Х/ф «Прибулець 

Пол»

12.30 Х/ф «Зубна фея»

16.30 Х/ф «Годзилла»

19.00 Від пацанки до панянки

21.20 Х/ф «Не гальмуй»

23.10 Х/ф «Татусь 

мимоволі»

01.00 Х/ф «Під Сільвер Лейк»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.25 Pro Військо

07.10, 20.55 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

11.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Х/c «Епоха честі»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Трест, який 

луснув»

09.10 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

12.50 Х/ф «Проєкт А»

14.50 «Таємниці світу»

15.25 «Сповідь ката»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15, 3.05 «Випадковий свідок»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.55 Х/ф «Проєкт «Альфа»

00.35 Х/ф «На межі 

божевілля»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20, 23.10 Мама реготала

12.20 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

05.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

10.30, 0.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»

23.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 20.20, 21.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

09.40, 0.00 Х/ф «Перлини 

дракона»

11.10 Х/ф «Загублений світ»

13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

22.20 «Гроші»

23.35 «Дубинізми»

02.40 Т/с «Ласко»

03.25 «Він, вона та телевізор»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

07.45, 20.10, 5.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 5.30 Топ-матч

12.00 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.50 «Барселона» 

— «Арсенал». 1/8 

фіналу (2010 р. /11). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Торіно» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.20 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

20.40 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

01.30 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

07.45, 9.45 Топ-матч

07.55 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Маріуполь» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

11.45 Д/п «Визначальні 

моменти». 1-й епізод

12.40 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

14.25 Журнал Ліги чемпіонів

14.55 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

16.45, 23.50 «Великий футбол»

18.30 Журнал Ліги Європи

19.00 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

23.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 1.40 Правда життя

10.00, 0.30 Речовий доказ

11.10, 14.05 Світ дикої природи

12.10, 17.55 Дика природа Чилі

13.10 Скептик

15.05, 19.50 Фантастичні історії

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.50 Там, де нас нема

22.30 Дика Індія

23.30 Бойові машини

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Х/ф «Незважаючи ні на 

що»

12.10 Х/ф «Теорія хаосу»

13.45 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.50 Х/ф «Пристрасті Дон 

Жуана»

01.25 Х/ф «Андроїд»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50, 16.00 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

13.00, 16.20, 0.40 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00 Спеція

17.10 Дачна відповідь

19.00 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.00 Сімейка У

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Перевізник»

23.00 Країна У

00.30 Одного разу в Одесі

01.00 Казки У. Кіно

01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «День, коли 

щастить»

06.40 М/ф «Дерево і кішка»

06.50 М/ф «Жар-птиця»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 1.05 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.25, 0.25, 5.50 Спорт

15.20, 2.40 Країна пісень

15.55 Т/с «Любов під час війни»

17.25 «Боротьба за виживання»

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55, 0.35 «Суперчуття»

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

04.15 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50, 3.30 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Папік-2»

22.15 Комедія «Свати»

23.40, 0.55 Комедія «Кухня»

01.55 Комедія «Скажене 

весілля»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Планета 

самотніх»
14.50, 15.45 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-2»

01.35 Т/с «Спокуса»

04.25 Д/п «Великі українці»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.25 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10, 4.45 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе»

23.20, 2.00 Т/с «Між любов’ю і 

ненавистю»

01.30 Телемагазин

04.15 Контролер

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 22.35 Т/с «Розтин

покаже-2»
15.30, 16.15 Х/ф «Форрест 

Гамп»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»
00.25 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
01.55 Громадянська оборона

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.10 Х/ф «Зоряні війни: 

останні джедаї»

13.00 Кохання на виживання

17.00 Хто зверху?

19.00 Де логіка?

20.00 Improv Live Show

21.00 Х/ф «Таксі»

23.00 Х/ф «Нью-йоркське 

таксі»

00.40 Т/с «Хроніки Шаннари»

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.25 Pro Військо

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

11.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 Дійові особи

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Х/c «Епоха честі»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.15, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Хід у відповідь»
12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.05 «Свідок. Агенти»

15.30 «Місто, яке зрадили. 

Києву часів окупації 

присвячується»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Будьте здоровi»

23.00 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

00.35 Х/ф «Точка 
неповернення»

03.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20, 23.15 Мама реготала

12.30 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

10.35, 0.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»

23.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Т/с «Рекс»

08.20 Х/ф «Геркулес»
10.15 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
12.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.15, 21.10 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11»

02.45 «Він, вона та телевізор»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

07.45, 20.00 Журнал Ліги Європи

08.15 «Торіно» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

18.15 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

20.30, 21.10, 23.55 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.55 LIVE. «Реал» — 

«Ліверпуль». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Маріуполь» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

02.15 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

07.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

07.55 «Маріуполь» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

09.45 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

11.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

12.00 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

13.50, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.20 «Барселона» — «Аякс» 

(2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.10 Журнал Ліги Європи

16.40 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.25 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

21.45 LIVE. «Ман-Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

03.55 «Торіно» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

09.15, 1.40 Правда життя

10.15, 0.30 Речовий доказ

11.25, 14.20 Світ дикої природи

12.25, 18.00 Дика природа Чилі

13.20 Скептик

15.20, 19.55 Фантастичні історії

16.15, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05 Він і вона. Бій за життя

18.55 Там, де нас нема

20.50 Шукачі неприємностей

22.30 Дикі Кариби

23.30 Бойові машини

02.40 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.30, 23.00 Т/с «Межа»

13.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

15.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.30 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 Т/с «Доктор Хто»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50, 16.00 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

13.00, 16.20, 0.40 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00 Спеція

17.10 Дачна відповідь

19.00 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.00 Сімейка У

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Перевізник-2»
23.00 Країна У

00.30 Одного разу в Одесі

01.00 Казки У. Кіно

01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Парасолька і 

автомобіль»

06.40 М/ф «Парасолька на 

риболовлі»

06.50 М/ф «Парасолька на 

полюванні»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 1.00 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20, 2.35 Країна пісень

15.55 Т/с «Любов під час війни»

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття. Особливий 

загін»

19.55, 0.30 «Суперчуття»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

22.00 «Виживання у дикій 

природі»

23.00 #ВУКРАЇНІ

04.10 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 КВІТНЯ 2021
6 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.05 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50, 3.20 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Папік-2»

22.20 Комедія «Свати»

23.30, 0.45 Комедія «Кухня»

01.50 Мелодрама «Горизонти 

кохання»

05.30 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Планета 

самотніх-2»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-2»

01.35 Т/с «Спокуса»

04.25 Д/п «Великі українці»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10, 4.45 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе»

23.20, 2.00 Т/с «Між любов’ю і 

ненавистю»

01.30 Телемагазин

03.25 Контролер

03.50 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин 

покаже-2»
16.30 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»
00.25 Х/ф «По сліду»

02.20 Громадянська оборона

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Х/ф «Хан Соло»

13.00 Кохання на виживання

17.00 Хто зверху?

19.00, 20.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Таксі-2»

23.00 Х/ф «Зразковий 

самець»

00.40 Т/с «Хроніки Шаннари»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

11.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Х/c «Епоха честі»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.15, 3.10 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 

живих»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.30 «Таємниці кримінального 

світу»

15.35 «ВБРСВ: безжальне 

правосуддя»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

22.55 Х/ф «34-й швидкий»

00.20 «Склад злочину»

01.55, 3.30 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30, 23.10 Мама реготала

12.30 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

10.30, 0.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»

23.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Рекс»

08.00 Т/с «Перевізник»

11.00 Т/с «Перевізник-2»

13.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.20, 21.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-11»

02.50 Т/с «Ласко»

03.35 «ДжеДАІ-2019»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.35, 21.40 Топ-матч

06.10 «Аталанта» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

08.10 «Рух» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Порту» — «Челсі» (2015 

р. /16). Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50, 2.10 «Реал» — 

«Ліверпуль». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00, 19.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.15 «Ман» — «Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.40 LIVE. «Інтер» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

21.45 LIVE. «Порту» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 Журнал Ліги Європи

00.25 Данія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

04.00 «Баварія» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

07.50 Топ-матч

07.55, 12.50, 20.45, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

09.10, 17.00 «Реал» — 

«Ліверпуль». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

11.00, 2.15 «Ман-Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.20 Журнал Ліги Європи

13.50 Д/п «УЄФА — рік із 

пандемією»

14.45 «Баварія» — «ПСЖ» 

(2000 р. /01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

18.50 LIVE. Данія — Україна. 

Відбір до Євро-2022 із 

футзалу

19.40 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Баварія» 

— «ПСЖ». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Мілан» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

09.10, 1.40 Правда життя

10.05, 0.30 Речовий доказ

11.15, 14.10 Світ дикої природи

12.15, 18.00 Дика природа Чилі

13.10 Скептик

15.10, 19.55 Фантастичні історії

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.55 Там, де нас нема

22.30 Дикі Кариби

23.30 Бойові машини

02.40 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 23.00 Т/с «Межа»

14.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 Т/с «Доктор Хто»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50, 16.00 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

13.00, 16.20, 0.40 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00 Спеція

17.10 Дачна відповідь

19.00 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.25 Сімейка У

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Орлиний зір»

23.25 Країна У

00.55 Одного разу в Одесі

01.25 Казки У. Кіно

01.55 Рятівники

02.55 Т/с «Хамелеон»

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Коза-Дереза»

06.40 М/ф «Козлик і віслючок»

06.50 М/ф «Некмітливий 

горобець»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05 Суспільна студія. 

Головне

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України у Свято-

Михайлівському 

Золотоверхому соборі з 

нагоди свята Благовіщення 

Пресвятої Владичиці нашої 

Богородиці і Приснодіви 

Марії

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20, 2.35 Країна пісень

15.55 Т/с «Любов під час війни»

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.30 «Світ дикої природи»

01.00 Т/с «Віра»

04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 КВІТНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 Комедія «Папік-2»

21.55 «Право на владу-2021»

01.10, 3.05 Мелодрама 

«Горизонти кохання»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Планета 

самотніх-3»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-2»

01.35 Т/с «Спокуса»

04.25 Д/п «Великі українці»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.10 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Без тебе»

23.10 Слідами

23.50 Х/ф «Блискуча кар’єра»

01.40 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 22.40 Т/с «Розтин 

покаже-2»
15.35, 16.15 Х/ф «Рейс»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»
00.30 Х/ф «Максимальний 

ризик»

02.10 Громадянська оборона

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Х/ф «Татусь мимоволі»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Таксі 3»

22.50 Х/ф «Зразковий 

самець-2»

00.50 Вар’яти

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с 

«Масштабні інженерні 

помилки»

11.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Х/c «Епоха честі»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.10, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.05 «Вартість життя»

15.25 «Молода гвардія: 

лічильник смерті»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 4.00 «Правда життя»

22.55 Х/ф «Місто прийняв»

00.25 «Склад злочину»

02.00, 3.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20, 23.15 Мама реготала

12.10 Т/с «Дефективи»

14.15 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

10.30, 0.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Як вийти заміж»

20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»

23.00 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Рекс»

08.00 Х/ф «Збройний барон»

10.15 Х/ф «Стій! Або моя 

мама стрілятиме»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.20, 21.15 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-11»

02.55 Т/с «Ласко»

03.40 «Він, вона та телевізор»

04.30 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман» — «Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 20.00 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 Данія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

13.50, 2.20 «Порту» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 19.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.15 «Баварія» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.35 Журнал Ліги Європи

20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

21.55 LIVE. «Гранада» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.35 Україна — Данія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

04.05 «Аякс» — «Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

07.50, 20.35, 1.45, 3.45 Топ-матч

07.55, 12.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

09.10 «Порту» — «Челсі». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

11.00, 1.55 «Баварія» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.20 Д/п «Визначальні 

моменти». 1 епізод

14.15 Данія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

16.00, 21.15 Журнал Ліги Європи

16.30 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

17.00 «Ман-Сіті» — «Боруссія» 

(Д). 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.50 LIVE. Україна — Данія. 

Відбір до Євро-2022 із 

футзалу

20.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Аякс» — «Рома». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Динамо» (З) — 

«Вільярреал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

03.55 «Гранада» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.55, 1.45 Правда життя

09.55, 0.35 Речовий доказ

11.05, 14.05 Світ дикої природи

12.05 Дика природа Чилі

13.05 Скептик

15.05, 19.50 Фантастичні історії

16.00, 21.45 НАСА: нез’ясоване

16.55, 20.50 Шукачі 

неприємностей

17.50, 22.35 Дикі Кариби

18.50 Там, де нас нема

23.35 Бойові машини

02.40 Бандитська Одеса

05.40 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

15.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.30 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 Т/с «Доктор Хто»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50, 16.00 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

13.00, 16.20, 0.40 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00 Спеція

17.10 Дачна відповідь

19.00 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.45 Сімейка У

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Джек Річер»

23.45 Країна У

01.15 Одного разу в Одесі

01.45 Казки У. Кіно

02.15 Рятівники

03.15 Т/с «Хамелеон»

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»

06.40 М/ф «Про порося, яке 

вміло грати в шашки»

06.50 М/ф «Неслухняна мама»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 1.00 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.30 «Світ дикої природи»

02.35 Країна пісень

04.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 Комедія «Скажене 

весілля-2»

22.15 «Ліпсінк батл»

00.00 Комедія «Я, знову я та 

Ірен»

02.10 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

04.55 «Світське життя-2021»

06.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Зустрінемось 

онлайн»

14.45, 15.40, 0.25 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Катастрофа»

02.10 «Чекай на мене. Україна»

03.20 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.05 Д/п «Планета Земля»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45 Т/с «Ніколи не буває 

пізно»

14.45, 15.30 Т/с «Уроки життя і 

водіння»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Виховання 

почуттів»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20, 0.50 Факти

04.40 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Дизель-шоу

11.25, 1.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.20, 23.45 «На трьох»
16.30 Х/ф «Згадати все»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

22.50 «На трьох-9». Прем’єра

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Від пацанки до панянки

12.40, 0.50 Вар’яти

14.50 Де логіка?

15.50 Х/ф «Таксі»

17.30 Х/ф «Таксі-2»

19.10 Х/ф «Таксі-3»

21.00 Х/ф «Таксі-4»

22.50 Х/ф «Таксі-5»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

11.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Х/c «Епоха честі»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.10, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Місто прийняв»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.05, 3.45 «Правда життя»

15.30 «Батьки та діти: діти 

партеліти»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

23.00 Х/ф «Людина в 

зеленому кімоно»

00.25 «Склад злочину»

02.00, 3.15 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.15, 1.05 Мама реготала

12.20 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

20.40 Х/ф «Малюк на 

30 мільйонів доларів»

23.10 Х/ф «Міський 

мисливець»

03.30 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Х/ф «Ярмарок 

марнославства»

08.00, 19.00, 22.50 «Холостяк»

11.55 «Як вийти заміж»

13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

23.40 «Про що мовчать жінки»

00.40 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 3.25 «ДжеДАІ-2019»

06.40 Т/с «Рекс»

08.30 Х/ф «211»

10.15 Х/ф «Розплата»

12.15 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Втікачі»

21.20 Х/ф «Співучасник»

23.45 Х/ф «Остаточний 

вирок»

02.40 Т/с «Ласко»

03.45 «Цілком таємно-2017»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 14.15, 21.30, 3.30 Огляд 

середи. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.15, 4.00 «Динамо» (З) 

— «Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.25 «Шлях до Гданська»

11.35 «Гранада» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.05, 17.45 Топ-матч

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.00 Україна — Данія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

18.00, 20.55 «Студія LIVE»

18.50 LIVE. Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022

22.00 Журнал. УЄФА Євро-2022. 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.20 «Аякс» — «Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

01.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.40 «Ман» — «Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

07.50, 14.30, 3.40 Топ-матч

08.00 «Порту» — «Челсі». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.50 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.20 Україна — Данія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

12.10 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.40 «Динамо» (З) — 

«Вільярреал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.40 «Ман-Сіті» — «Боруссія» 

(Д). 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.25, 21.20 «Шлях до Гданська»

17.40 «Аякс» — «Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

19.30 «Гранада» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

22.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.30 «Баварія» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

00.20, 3.05 «Студія LIVE»

01.15 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022

03.55 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.55, 1.40 Правда життя

09.55, 0.30 Речовий доказ

11.05, 14.00 Світ дикої природи

12.05 Дика природа Чилі

13.00 Скептик

15.00, 17.50, 19.50 Фантастичні 

історії

16.00, 21.45 НАСА: нез’ясоване

16.55 Шукачі неприємностей

18.50 Ілюзії сучасності

20.50 Він і вона. Бій за життя

22.30 Дикі Кариби

23.30 Бойові машини

02.45 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.10, 13.00, 22.10 «Орел і 

решка. Навколо світу»

11.10 Х/ф «Модна штучка»

17.35 Х/ф «Пенелопа»

19.25 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 Х/ф «Розділювач»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50, 16.00 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

13.00, 16.20, 0.40 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00 Спеція

17.10 Дачна відповідь

19.00 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 1.15 Сімейка У

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Врятувати 

рядового Раяна»

00.15 Країна У

01.45 Одного разу в Одесі

02.15 Рятівники

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.40 Енеїда

06.30 М/ф «Червона жаба»

06.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

06.50 М/ф «Чудасія»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.05, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 1.30 Перша шпальта

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт. 

Аспект

23.00 Д/ф «Дика прогулянка»

00.30 «Світ дикої природи»

01.00 Схеми. Корупція в деталях

02.55 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 4.35, 6.05 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

11.40 Комедія «Папік-2»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.10 ТСН

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Ліпсінк батл»

22.00 «Жіночий квартал»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2021»

01.20 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.25 Д/п «Планета Земля»

06.55 «Слово предстоятеля»

07.05 Х/ф «Втеча»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

12.25, 3.20 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»

14.05, 4.50 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»

15.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Т/с «Нехай говорять»

01.45 Х/ф «Егоїст»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 2.50 Реальна містика

09.00 Х/ф «Паперові 

квіти»

11.00 Т/с «Чужа»

14.50, 15.20 Т/с «Наша 

доктор»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.00, 2.15 Т/с «Вірю. Люблю. 

Сподіваюся»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Антизомбі

06.25 Громадянська оборона

07.20 Х/ф «Максимальний 

ризик»

09.05 Х/ф «Згадати все»

11.15, 1.30 Т/с «Таємні двері»

12.10, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.50 Х/ф «Люди Ікс»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Люди Ікс-2»

21.40 Х/ф «Люди Ікс: остання 

битва»

23.35 Х/ф «Репродукція»

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.50 Вар’яти

08.10, 10.00 Kids’ Time

08.15 М/ф «Крижана принцеса»

10.05 Орел і решка. Ювілейний 

сезон

11.00 Орел і решка. Дива світу

12.00 У кого більше?

14.00 Х/ф «Велика стіна»

16.00 Х/ф «Погані хлопці»

18.20 Х/ф «Погані хлопці-2»

21.20 Х/ф «Погані хлопці 

назавжди»

23.55 Х/ф «Обдурити всіх»

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Час «Ч»

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.30 Бла-бла таксі

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.15 Pro військо

18.30, 0.35 Невигадані історії

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Є сенс

01.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.45 Х/ф «Людина в 

зеленому кімоно»

07.00 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

12.50 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.05 Х/ф «Вождь Біле Перо»

16.00 Х/ф «Проєкт А-2»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Без року 

тиждень»

21.00 Х/ф «Ера драконів»

22.45 Х/ф «Патруль часу»

00.45 «Хвороби-вбивці»

02.20 «Випадковий свідок»

03.45 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.20 Телемагазин

07.20 Мама реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.45 М/ф «Темний плащ»

11.30 Check In. Україна

13.20, 23.15 Мама реготала

15.10 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

19.20 Х/ф «Донька мого 

боса»

21.00 Х/ф «Ефект метелика»

02.40 Оттак Мастак!

СТБ

04.40, 10.50 Т/с «Ворожка»

08.00 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00, 0.55 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

22.35 «Звана вечеря»

ПРЯМИЙ

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10, 14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.05, 2.40 «ДжеДАІ-2019»

08.10 «ДжеДАІ-2020»

09.10 «Загублений світ»

11.10 Х/ф «Солдатики»

13.15 Х/ф «Відсіч»

15.05 Х/ф «Спогад»

16.55 21-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Дніпро-1»

19.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз»

21.05 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-2»

23.05 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-3»

01.05 Х/ф «Мега-акула 

проти гігантського 

восьминога»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Порту» — «Челсі». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Гранада» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 17.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.05 «Студія LIVE»

11.15, 2.15 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022

13.40, 20.55, 2.00 Топ-матч

13.50 «Баварія» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.55 LIVE. «Спеція» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

18.05 Д/п «Визначальні 

моменти». 2-й епізод. 

Прем’єра

18.55 LIVE. «Парма» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

21.10 Журнал. УЄФА Євро-2022

21.40 LIVE. «Удінезе» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.10 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

04.00 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 22.35 Україна — Данія. 

Відбір до Євро-2022 із 

футзалу

07.45, 16.25 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

08.10 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.30, 2.10 «Аякс» — «Рома». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.20 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

13.15, 13.35, 15.55, 19.00, 21.25 

«Тур ONLINE»

13.30, 20.15 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

16.55 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022

18.45 Топ-матч

19.25 LIVE. «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

21.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.25 «Парма» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Спеція» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.20, 1.00 Містична Україна

08.10, 18.55 У пошуках істини

10.00 Речовий доказ

11.10, 0.00 Фантастичні історії

12.05 Вирішальні битви Другої 

світової

13.00 Місія Галапагоси

16.00 Дикі Кариби

18.00 Брама часу

19.50 Правда життя

21.00 Таємниці Бермудського 

трикутника

02.00 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Дай лапу»

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 Х/ф «Пенелопа»

12.10 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

14.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Голі перці»

01.30 «Бійцівський клуб»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

09.50 Корисні поради

12.10 Люблю готувати

13.40 Один за 100 годин

15.20 Ідеї ремонту

16.00 Майстри ремонту

18.10 Шеф-кухар

20.10 Моя кухня

22.10 Смачні страви

00.10 Просто їжа

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Суперкоманда»

11.45 Х/ф «Макс»

13.45 Х/ф «Врятувати 

рядового Раяна»

16.45 Х/ф «Джек Річер»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна У-2

23.00 Ігри Приколів

00.00 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

02.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 

1.30, 3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.40 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

08.10 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

09.05 Відтінки України

09.35, 2.25 #ВУКРАЇНІ

10.00 Домашні улюбленці 

— дикі в душі

11.05, 13.40 «Виживання у дикій 

природі»

12.00 Х/ф «Опівнічний 
жеребець»

14.30 Телепродаж

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05 Міста та містечка

16.20 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший з-поміж 
мудрих»

18.15 Світ природи: сови. Поза 

магією

19.15, 21.25 Х/ф «Білявка 
Мерилін»

23.10 «Боротьба за виживання»

00.15 Д/ф «Норильське 

повстання»

01.55 Схеми. Корупція в деталях

02.55, 5.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

9.45 Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

10.50, 3.05 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

00.00 «Світське життя-2021»

01.00 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.25 Х/ф «Людина-оркестр»

08.00 «Удачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 11.55 «Інше життя»

12.50 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.10 Т/с «Проєкт «Синя книга»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Інтердівчинка»

00.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

08.50 Т/с «Без тебе»

17.45, 21.00 Т/с «Кейс»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.45, 2.15 Т/с «Ніколи не буває 

пізно»

01.45 Телемагазин

03.40 Гучна справа

04.05 Т/с «Виклик-2»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Більше ніж правда

06.40 Антизомбі

07.35 Секретний фронт

08.30 Громадянська оборона

09.30, 1.50 Т/с «Розтин 

покаже-2»
12.05, 13.00 Х/ф «Люди Ікс»

12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Люди Ікс-2»
16.45 Х/ф «Люди Ікс: остання 

битва»

18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Люди Ікс: 

росомаха»
23.25 Х/ф «Логан: росомаха»

04.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.50 Вар’яти

07.20, 9.20 Kids’ Time

07.25 М/ф «Кіт під 

прикриттям»

09.25 Х/ф «Зубна фея»

11.10 Х/ф «Погані 

хлопці»

13.50 Х/ф «Погані 

хлопці-2»

16.40 Х/ф «Погані хлопці 

назавжди»

19.10 Х/ф «Водій для копа»

21.00 Х/ф «На гребені 

хвилі»

23.00 Improv Live Show

00.10 Х/ф «Лукас»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00, 

17.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Божественна літургія 

УГКЦ

12.45 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

01.55 Огляд преси

03.15 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитися»

08.00 «Слово предстоятеля»

08.05 «Будьте здоровi»

08.45 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

10.00 Х/ф «Вождь Біле Перо»

12.00 Х/ф «Ера драконів»

13.50 Х/ф «Без року 

тиждень»

15.15 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»

17.00 Х/ф «Білоруський 

вокзал»

19.00 Х/ф «Летять журавлі»

20.55 Х/ф «Холодне літо 53-

го»

22.50 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

01.25 Х/ф «Патруль часу»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15, 11.40, 23.00 Мама реготала

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

15.10 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

19.10 Х/ф «Ефект метелика»

21.20 Х/ф «Ефект 

метелика-2»

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 «Невідома версія. 

«Висота»

05.55 «Невідома версія. 

«Весілля в Малинівці»

07.00 «Невідома версія. «Іван 

Васильович змінює 

професію»

07.55 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»

09.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.15 «Хата на тата»

15.15 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериной Трушик

10.10 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10, 14.10, 15.10, 16.10 

Документальний фільм

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00, 22.00 «Міністерство 

правди»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

08.40 «ДжеДАІ-2020»

09.45, 0.45 «Загублений світ»

13.50 Т/с «Перевізник-2»

16.45 Х/ф «Втеча»

19.00 Х/ф «Команда А»

21.15 Х/ф «Макс Пейн»

23.10 Х/ф «Ласкаво просимо 

до раю-2»

01.45 «Він, вона та телевізор»

04.00 «Найкраще»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Удінезе» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

07.45, 12.35, 23.20 Журнал. 

УЄФА Євро-2022

08.15 Україна — Данія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Парма» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.50 Україна — Албанія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

01.40 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.30, 5.30 Топ-матч

03.40 «Ювентус» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022

07.50, 20.35 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.20 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

10.10 Д/п «Визначальні 

моменти». 2-й епізод

11.05 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

12.55 Журнал Ліги чемпіонів

13.25 LIVE. «Інтер» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

15.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Ювентус» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 LIVE. Україна — Албанія. 

Відбір до Євро-2022 із 

футзалу

21.05, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч

21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

01.55 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Олімпік» — «Колос». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.50, 1.00 Містична Україна

08.40, 19.10 У пошуках істини

09.35 Правда життя

10.45 Речовий доказ

11.55, 0.00 Фантастичні історії

12.50 Бойовий відлік

13.45 Таємниці Бермудського 

трикутника

16.30 Дикі Кариби

17.25 Невідома Африка

18.20 Брама часу

21.00 Місія Галапагоси

01.45 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Модна штучка»

11.50 Х/ф «Кохання 

трапляється»

13.40 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Крихітка на 

мільйон доларів»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.20 Корисні поради

14.20 Спеція

15.50 Смачні страви

16.50 Удачний проєкт

18.30 Рекордсмени Голлівуда: 

зворотний відлік

20.30 Зіркові долі

21.20 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.45 М/ф «Врятувати Землю»

10.15 Х/ф «Спляча красуня»
11.25 Х/ф «Дванадцять 

місяців»
13.25 Х/ф «Орлиний зір»
15.30 Х/ф «Перевізник»
17.15 Х/ф «Перевізник-2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 22.00 Країна У-2

23.00 Х/ф «Я, Ерл і та, що 
помирає»

01.00 Панянка-селянка

02.45 Т/с «Хамелеон»

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 

1.30, 3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.40 «Як козаки на весіллі 

гуляли»

08.20, 21.25 «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Неймовірний світ цуценят: 

1-й сезон

14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень
16.05 Х/ф «Білявка Мерилін»
19.25 «Виживання у дикій 

природі»

20.20 «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Опівнічний 

жеребець»
00.15 Д/ф «Вибір»

01.55 #ВУКРАЇНІ

02.55 Бюджетники
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

 Артему — 11 років і в нього ДЦП. 
Його організм зневоднений, а вага тро-
хи більше 10 кілограмів. Його брат 
— дев’ятирічний Сашко — виснаже-
ний i має проблеми із зором. Хлопці не 
пам’ятають, коли їли востаннє... Те, що 
побачили правоохоронці та представни-
ки соцслужби в родині Чуканових у Пол-
таві, приголомшило всіх. У напівтем-
ному будинку, де проживають батьки 
та двоє їхніх дітей, всюди розгардіяш, 
бруд i суцільна антисанітарія, на білиз-
ні, яку не мiняли місяцями, вкритий ко-
жухом лежав майже нерухомий, знеси-
лений i голодний Артем. Над дитиною 
роїлися мухи й залазили, бідолашному, 
в носа та до рота, відкладаючи личинки. 
З-під брудної ганчірки виглядали худю-
щі руки та ноги підлітка. Одразу впада-
ло в очі те, що вага хлопчика не відпові-
дає віку. Його брат Сашко забився в ку-
ток іншого, такого ж засмальцьованого 
дивану, й відлюдькувато поглядав з-під 
лоба. Хлопчаки пахли не дітьми, а се-
чею, нечистотами й бідою.
 Першими забили на сполох учителі, 
адже Сашко півроку не відвідував шко-
лу. Спочатку педагоги телефонували за 
номером, що залишила мати Ірина Чука-
нова, але абонент був поза зоною досяж-
ності. Неправдиві були й відомості про 
місце проживання хлопчика. Тож ад-
міністрація школи написала звернення 
до служби у справах дітей Шевченківсь-
кого району Полтави. Аби з’ясувати до-
машню адресу та розшукати Сашка Чу-
канова, довелося залучати поліцію. 

 Як виявилося, родина Чуканових 
періодично «подорожувала» містами, 
змінюючи один населений пункт на ін-
ший. А до Полтави не так давно переїха-
ли з Верхолів. Тож поліціянтам довело-
ся добре попрацювати, аби врешті-решт 
встановити місце проживання родини, 
водночас з’ясувалося, що в сім’ї, окрім 
Сашка, є ще одинадцятирічний Артем, 
інвалід 1-ї групи з народження, хворий 
на ДЦП, якого ніхто ніколи не бачив. 
 Працівники служби у справах дітей 
Шевченківського району кажуть, що 
кілька разів намагались зайти до будин-
ку Ірини Чуканової, проте мати катего-
рично всередину помешкання не впуска-
ла. Але цього разу до їхньої оселі при-
йшли з комісією та поліцією. 
 — Мати знову нас не впускала, при-
криваючись коронавірусом, — розпові-
дає Алла Лук’янчикова, головна спе-
ціалістка служби у справах дітей Шев-
ченківського району. — Після довгих 
умовлянь, вона вивела на подвір’я Олек-
сандра. Він вийшов напівроздягненим, 
мав хворобливий вигляд, був дуже блі-
дий і весь час залякано дивився на матір. 
Хлопчик навіть не міг згадати, коли ос-
танній раз їв. Ми мали хоч краєм ока по-
дивитися, що коїться в оселі. Зайшовши 

у двір, побачили величезну купу сміття, 
а коли Ірина відкрила двері — то все... Я 
не можу підібрати слів, аби відтворити 
побачене. Це був хлів. Напіврозвалений 
темний хлів чи сарай, непридатний для 
проживання. Батарей там не було, тож 
опалювали горілками від газової плити. 
Скрізь бруд та антисанітарія. 
 Родина Чуканових на обліку не пе-
ребувала і виплат ніяких не отримува-
ла. Так мені повідомили працівники 
служби у справах дітей Шевченківсько-
го району Полтави. Проте мати хлопчи-
ків Ірина Чуканова пояснила, що не пра-
цює через карантин, а кошти отримує по 
догляду за дитиною з інвалідністю. На 
них і живуть, хоч змушені на всьому за-
ощаджувати. 
 Соціальні служби вилучили хлопчи-
ків iз родини та повідомили до прокура-
тури й поліції. Батьки дітей будуть при-
тягнуті до кримінальної відповідаль-
ності за ст. 166 ККУ (злісне невиконан-
ня обов’язків по догляду за дитиною), а 
служба у справах дітей як орган опіки й 
піклування подає позов до суду на поз-
бавлення батьківських прав. 
 Нині Артем і Сашко перебувають у 
міській дитячій лікарні. Медики під-
твердили, що обидва хлопчики були гос-

піталізовані у занедбаному та виснаже-
ному стані, проте наразі спостерігається 
позитивна динаміка, вони почуваються 
значно краще, навіть почали посміхати-
ся. Подальшу їхню долю вирішить суд. 
 Загалом у дитячій міській лікарні 
нині перебувають 15 хлопчиків i дівча-
ток від одного року, яких забрали з не-
благополучних сімей. 
 Чи мають шанс ці діти на повернен-
ня додому до своїх горе-батьків?
 — Найчастіше підставою для поз-
бавлення батьківських прав є злісне 
систематичне невиконання батьківсь-
ких обов’язків: особи не дбали про жит-
тя, здоров’я та освіту дітей, не забез-
печували їх належними умовами для 
зростання й виховання, — каже адво-
катеса Дар’я Малинникова. — Система-
тичність та повне нехтування батьківсь-
кими обов’язками — все це в сукупності 
може бути підставою до позбавлення їх 
батьківських прав. Суди, органи опіки 
та піклування завжди повинні виходи-
ти з найкращих інтересів дітей. У ситу-
ації, що склалася в родині Чуканових і 
подібних, не потрібно цькувати батьків, 
їм необхідно надати соціальну та психо-
логічну допомогу, що змогла б постави-
ти їх на шлях виправлення. Оскільки 
зараз є загроза життю й здоров’ю дітей, 
то вилучення їх на певний час iз роди-
ни є виправданим. Проте, згідно з нор-
мами чинного законодавства, якщо осо-
ба стане на шлях виправлення й усуне 
всі підстави, що стали на заваді виконан-
ня її батьківських обов’язків, вона може 
звернутися до суду з метою поновлення 
батьківських прав. ■

ЖАХ

Украдене дитинство
Батьківський дім став в’язницею для двох хлопчиків

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Реальна містика сталася в селі 
Малий Тростянець, що на Пол-
тавщині. 37-річний Костянтин 
Джеджеря за два дні до свого 
дня народження дізнався, що за 
документами він мертвий...
Чоловік має власне свідоцтво 
про смерть, а на кладовищі ле-
жить навіть могильна плита, де 
написане його ім’я.
Про те, що він мрець, дізнався 
випадково. Якби Костянтин не 
порушив ПДД і його не зупини-
ла поліція, коли був за кермом, 
то, напевно, чоловік і не знав 
би, що за документами давно 
його вважають небіжчиком. 

«Ти добре стоїш?»
 Поки патрульні перевіряли 
документи та складали прото-
кол, порушник обмірковував, 
скільки ж доведеться викласти 
грошенят із гаманця за штраф. 
Та ще й отака оказія сталася не 
коли-небудь, а напередодні дня 
його народження. Настрій був 
зіпсований, проте чоловік і гад-
ки не мав, що за новини чека-
ють його попереду.
 Костянтин не без хвилюван-
ня згадує той день, коли жахли-
ва звістка впала як сніг  на голо-
ву:
 — Поліцейський запитує: 
«Ти добре стоїш?» Відповідаю: 
«Так». І тут він каже: «Я тебе 
порадую: ти вважаєшся мерт-
вим!» 
 Я чекав почути що завгод-
но, але щоб таке... І запитав у 
правоохоронця: «Як таке може 
бути?!»
 Виявилося, що за докумен-
тами Костянтин Джеджеря по-
мер ще рік тому від пневмонії. 
І у листопаді 2019 року перша 
міська лікарня видала свідоц-
тво про його смерть. Як могла 
трапитися така оказія?
 Насправді ж у тій могилі по-
хований рідний брат Костянти-
на — Олександр Олександро-
вич Сокіл. Саме він і відправив 
чоловіка «на той світ». Як вия-
вилося, брати не спілкувалися 
протягом тривалого часу, тож 
рідня не знала про місце пере-
бування Олександра. Потрапив-
ши до лікарні з запаленням ле-

гень, чоловік навмисно вказав 
не свої дані, а Костянтина, ос-
кільки перебував у розшуку за 
скоєний злочин. Уранці Олек-
сандра не стало. А оскільки до-
кументи, що посвідчують осо-
бу, померлий не надав, лікарі 
повідомили правоохоронцям ті 
дані, що назвав небіжчик перед 
смертю. 
 Слідчі швиденько закрили 
справу за фактом смерті пацієн-
та в лікарні, проте інформацію 
не перевіряли й особу померлого 
не встановлювали. Відтак у до-
кументи потрапили несправжні 
дані померлого.
 Речник Нацполіції Полтав-
щини Юрій Сулаєв повідомив:

«Поліція з’ясовує ситуацію. 
Оскільки матеріали були на-
дані медичними працівника-
ми, відомості про померлу осо-
бу до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань вносились на 
підставі інформації, зазначе-
ної у медичній картці стаціо-
нарного хворого КП 1-ї міської 
клінічної лікарні Полтавської 
міської ради».
 Цікаво, що завадило слід-
чим здійснити пошук родичів 
небіжчика через сільські ради 
Полтавської області чи через 
соціальні мережі? Адже прізви-
ще Джеджеря не є досить поши-
реним у нашій місцевості, тож 
ніякої плутанини не виникло б. 

І якби було проведено всі слід-
чі дії на встановлення особи по-
мерлого, то, напевно, відшука-
ли б і номери телефонів рідні. 
І тоді Олександра проводили б 
в останню путь родичі, брати і 
сестри, а не міська рада. Та й по-
ховали б його у рідному селі, а 
не в тому місці кладовища, що 
в Розсошенцях, де ховають без-
хатьків чи тих, кого не забра-
ли з моргу. Можливо, і самого 
Костянтина знайшли б, живого 
і здорового. 

Скасувати запис про смерть 
можна тільки через суд
 Довгий час чоловік не міг 
зібратися з думками і не знав, 

що ж робити далі, адже за всі-
ма  документами він — мрець. 
Проте зрозумівши, що мовча-
ти про цю ситуацію не можна, 
звернувся до правозахисних ор-
ганізацій. 
 І невдовзі прокуратура виз-
нала рішення слідчого про за-
криття кримінального провад-
ження по цій справі незакон-
ним.
 Було проведено опізнання 
трупа за світлинами за участi 
Костянтина та сестри. В особі 
померлого вони визнали свого 
брата Олександра і на його мо-
гилі вже встановили хрест з іме-
нем справжнього покійного.
 А як щодо Костянтина? Те-
пер чоловіку доведеться скасо-
вувати запис про свою смерть 
через суд. 
 — Оскільки факт смерті 
Олександра Сокола не зареєс-
трований, необхідно вносити 
виправлення в лікарське сві-
доцтво та через суд встановлю-
вати сам факт смерті цієї особи, 
— каже Дар’я Малинникова, 
адвокатеса Костянтина Дже-
джері. — Та в Держреєстрі ак-
тів цивільного стану Костянтин 
Джеджеря досі вважається мер-
твим. Цей запис потрібно скасу-
вати. Тобто необхідно вилучити 
відомості про смерть Джеджері 
Костянтина Васильовича з Де-
ржавного реєстру актових за-
писів та відновити його права, 
адже за документами людина 
юридично померла. 
 У даний час ми працюємо над 
підготовкою документів до суду. 
Наразі чекаємо офіційну відмо-
ву з РАЦСу про те, що вони са-
мостійно не можуть внести вип-
равлення, проте з прокуратури 
вже отримали документи, що 
необхідні для анулювання сві-
доцтва про смерть Костянтина. 
Після чого буде направлена по-
зовна заява до суду.
 ...Прийшов, назвав, і тебе 
вже поховано. Так через чиюсь 
похибку та непрофесіоналізм 
за мить iз ніг на голову пере-
вернулося життя Костянтина 
Джеджері. І якби не несправ-
ність датчика автомобіля, з 
якого все почалося, хто знає, 
який поворот міг би бути в цій 
історії... ■

Костянтин Джеджеря з «власною» надмогильною плитою.❙

КОЛІЗІЯ

Живий «мрець» 
Чоловік з Полтащини, якого «поховали» більше року тому, 
намагається довести, що він не покійник

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Донецькі — це Олекса Ти-
хий, без якого не було б Гель-
сінської групи, та Василь Стус, 
— каже народжений у Горлів-
ці Петро Антип. У Київ він пе-
реїхав з окупованої території у 
2014-му, залишивши житло й 
велику майстерню, де народжу-
валися картини та скульптури. 
 Митець свого часу два роки 
жив у Франції. За його словами, 
у Парижі працювали, вистав-
лялися, роботи добре купува-
ли. «Але там не малювалося». 
Як і в Німеччині. Бо надихає 
український степ — і тільки на 
своїй землі виходить зі спочатку 
мертвого каменя авторська Ма-
донна, в якій прочитується наш 
зв’язок із Всесвітом через грані 
ніби Єгипетських пірамід. 
 Роботи Петра Антипа є в му-
зеях, галереях і приватних ко-
лекціях, окрім названих країн, 
в Італії, Великій Британії, 
Швеції та США. У Запоріжжі 
за його проєктом понад деся-
тиліття тому створено «Фон-
тан життя» та композицію «Го-
динник закоханих». А кілька 
років тому митець став співав-
тором пам’ятника творцеві му-
зики «Щедрика» Миколі Леон-
товичу в Покровську. 
 У Києві, у кількаповерхово-
му експозиційному просторі На-
ціонального центру «Українсь-
кий дім» площею 2,5 тисячі 
квадратних метрів, 18 березня 
відкрилася виставка «Сучасна 
архаїка», на якій представле-
но понад пів сотні картин Пет-
ра Антипа, приблизно стільки 
ж робіт монументальної, стан-
кової та малої пластики і близь-
ко 300 малюнків та ескізів. У 
такому обсязі творчість митця 

демонструється вперше. Хоча 
були численні персональні 
виставки: у Парижі, Магдебур-
зі, Донецьку, Львові, Києві, Лу-
цьку, Вінниці.
 Найперша скульптура, яка 
зустрічає у виставковому про-
сторі, — «Ахілл і Херон»: не-
переможний учень, що має ві-
доме лише богам єдине вразли-
ве місце, та його учитель-кен-
тавр. Створені з бронзи і граніту, 
ці скульптурні герої стоять із 
2019 року на Закарпатті у сана-
торному комплексі «Деренівсь-
ка купіль» (Нижнє Солотвино). 
Зрозуміло, що вони є творчими 
роздумами сучасного українсь-
кого митця про фатум і героїзм у 
роки, коли Росія у ХХІ столітті 
окупувала українські території. 
А історико-культурні горизонти 
осмислення теми загарбання те-
риторій, методів і способів про-
тистояння ворогу та відваги обо-
ронців своєї землі проглядаєть-
ся з часів Троянської війни, десь 
там у ХІІ столітті до нашої ери.
 До речі, там же, на Закар-
патті є «Пам’ятник каменю» 
Петра Антипа: на постаменті 
на ногах і з головою образ, ту-
луб якого — гранітна, ледь за-
округлена зверху чотирикут-
на видовжена брила. Для мит-
ця це жива субстанція, яка піс-
ля довершення піде в люди. На 
київській виставці бачимо ве-
лике фото цього пам’ятника.
 «Присутній у творах Пет-
ра Антипа ефект позачасовості 
наближає його до міфологічного 
мислення — того, яке було при-
таманне прототипам авторових 
персонажів: могутнім скіфам і 
відважним амазонкам. Зали-
шаючись позірно в минулому, в 
його працях вони стають уособ-
ленням сьогоднішньої російсь-

ко-української війни, — конс-
татує співкураторка виставко-
вого проєкту «Сучасна архаїка» 
Марина Стрельцова, зауважую-
чи, що естетичним взірцем для 
автора є лаконічний, епічний 
за своїм характером степовий 
ландшафт із гранітними валу-
нами та архетип кам’яної баби. 
— Митець не занурюється в ар-
хеологічну розвідку, не дифе-
ренціює степові статуї за поход-
женням і типологією. Його ці-
кавлять формотворчі принципи 
ідеопластичної скульптури — 
узагальненість, умовність, мо-
нументальність зображуваного. 
Своїм завданням митець прого-
лошує ретрансляцію тієї енерге-
тичної зарядженості, якою на-
повнені мовчазні охоронці пів-
дня та сходу України. Водночас 
він збагачує давні знаки та сим-
воли власними смислами».
 Роботи у виставкових залах 
супроводжують цитати Петра 
Антипа зі щойно надрукованої 
його першої книжки — «Вели-
кої казки про маленького хлоп-
чика». Наприклад, читаємо: 
«Те, що трапилося раніше, ми 
вже не можемо виправити, а 
над майбутнім треба працюва-
ти. Ми тільки сьогодні можемо 
вирішувати, як нам жити, що 
зле, а що добре…»
 Алюзії до дитинства зустрі-
чаємо і на полотнах Петра Анти-
па, де схожий на Адама чоловік 
поряд зі справжнім конем сусі-
дить з, певно, Євою, яка тримає 
муляж дерев’яного червоного 
коника на держаку. І цю іграш-
ку-образ, яка поєднує різні пе-
ріоди загальної історії та жит-
тя конкретних людей, глядачі 
бачать не раз. 
 Живопис художника багато-
шаровий. Трохи не кожна кар-

тина розкривається поступово, 
коли чіткими лініями проявля-
ються фрагменти, які ще секун-
ду тому здавалися лише розми-
тим тлом.
 Кандидат мистецтвознавс-
тва Олег Сидор-Гібелинда від-
значає «суто антипівський 
прийом заповнення картинної 
площини наскрізними та різ-
нобарвними паличками, пере-
тинками, тонкотілими шпичка-
ми, які утворюють несподіване 
обрамлення для суворих каме-
нюк, парадоксально завислих у 
просторі. Ними автор темперує, 
як на музичному інструменті, 
ритм свого твору, привносячи в 
його середовище дух гри та не-
вимушеного ірраціоналізму. 
Елегантність конфігураційних 
співвідношень безумовно «тяж-
кого» та майже «невагомого» — 
неодмінно варіативна і здатна 
спантеличити непідготовлено-
го глядача».
 Екскурс у творчу лабора-
торію Петра Архипа у просторі 
«Сучасної архаїки» — це і по-
над 30 років митця в архітек-
турній царині. Він змінював, 

зокрема, Запоріжжя, Донецьк, 
Хмільник. Останні проєкти — 
пам’ятник Мстиславу Хороб-
рому в Чернігові; ескізи теат-
рального комплексу, бібліоте-
ки та музею сучасного мистец-
тва. Як і в скульптурі, автор 
будує об’єкти й образи на спів-
відношенні геометричних фі-
гур-фрагментів чи контрастно-
му зіставленні чітко окреслених 
елементів із плавними формами 
(так «піраміди» співіснують із 
«курганом»). У цих задумах ба-
гато скляних стін.
 Щемним і нетрадиційним є 
форескіз пам’ятника полеглим 
воїнам російсько-української 
війни (2017). З центровими, ві-
домими з початку Революції 
гідності словами Тараса Шев-
ченка: «І вам слава, сині гори, 
// Кригою окуті! // І вам, ли-
царі великі, // Богом не забуті. 
// Борітеся — поборете! // Вам 
бог помагає! // За вас правда, за 
вас слава //І воля святая!»
 «Я знайшов свій почерк, 
маю щастя бути впізнаваним 
художником», — каже Петро 
Антип. ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Промінець» і «Про-
лісок» — це назви шкіль-
них гуртка юних корес-
пондентів та рукописного 
альманаху в школі Кобиж-
чі на Чернігівщині (що 
залізничним сполучен-
ням — між Києвом та Ні-
жином). Ці весняно-твор-
чі провісники жили кіль-
ка десятків років тому. Та 
пробуджуються вони що-
разу теплими спогадами 
у багатьох учнів, а про-
ростають добром і вдяч-
ністю відтоді й донині. 
Особливо щемна хвиля 
спроб розмірковувати про 
те, чим же було те позау-
рочне спілкування та тро-
хи не щоденне дарування 
особливих умінь, коли пе-
ред тобою — збірка поезій 
«Джерело любові» ор-
ганізаторки «Промінця» 
і «Проліска» Олександри 
Василівни Данилевської. 
 «У всіх наших спра-
вах учителя ім’я // Пал-
ке й променисте, як світ-
ла зоря...» Ці слова напи-
сані не так учителькою, 
як ученицею. Бо шаноб-
ливе ставлення до своїх 
учителів — то завжди 
було в життєвій практи-
ці та педагогічній роботі 

Олександри Василівни, 
яка ще кілька літ тому, до 
коронавірусного періоду, 
у поважні 75, на прохан-
ня адміністрації закладу 
та батьків учнів, їздила 
у сусіднє село викладати 
іноземну мову («Україна 
молода» розповідала про 
це детально у номері за 
28.08.2018 р.). А їй свого 
часу за приклад була Уля-
на Митрофанівна Демчук, 
яка після війни самостій-
но ночами для дітей скла-
дала букварик і своїми 
руками його зшивала. А 
мудрий директор Мико-
ла Сільвестрович Ізбенко, 
який очолював нині 107-
літ ню Кобиж чанську пер-
шу школу з 1956 по 1974 
рік, ввів випускницю-
відмінницю Київського 
інституту іноземних мов 
(нині Лінгвістичний уні-
верситет) у педагогічний 
колектив і зав жди підтри-
мував усі її починання.
 Близькість до столи-

ці — менше двох годин 
електричкою — та фон-
тан ідей у позакласній ро-
боті не раз давали шанси 
Олександрі Данилевсь-
кій заякоритися у Києві 
або в райцентрі. Та весь 
час тримала батьківська 
земля. Напевно, тому що: 
«На стежці моїй то трави, 
то квіти, // То жита ці-
лунками до ніг моїх гор-
нуться. // А в місті — ас-
фальти сірі...»
 З 1970-го в Кобижчі 
кореспондентський пункт 
районної газети очолила 
активна вчителька, якій 
сам Бог велів бути ор-
ганізатором позакласної 
та позашкільної роботи у 
школі — заступником ди-
ректора з виховної роботи. 
За усі роки, віддані нав-
чанню та вихованню ді-
тей (і коли вже їй довіри-
ли керувати другою шко-
лою у рідному селі), спіль-
но з колегами й учнями 
було перероблено всього 

безмір: від облаштуван-
ня шкільних музеїв, до 
участі у всеукраїнських 
проєктах з питань мови, 
екології, краєзнавства. 
І Кобиж ча з населенням 
раніше до 15 тисяч осіб 
— з великою історією різ-
них часів, навіть углиб 
за Козаччину — щоразу 
розкривала нові сторінки 
життя. А дописувати в га-
зети Олександра Василів-
на почала ще юнкою, в 
1957-му.

 Краса природи і люд-
ських взаємин постійно 
живила й живить джере-
ла любові до навколиш-
нього світу авторки од-
нойменної поетичної збір-
ки. «У вітах березових за-
плуталось небо вечірнє 
// І зорі розсипались кві-
тами в теплій траві. // А 
думи мої розгубились ра-
зочком намиста». Або: 
«Хочу в поле піти з тобою, 
// Щоб вина з колосків на-
питись, // У ромашках бі-

лих скупатись, // В синіх 
хвилях волошок втопи-
тись».
 Хоча тільки на пер-
ший погляд все може ви-
датися безтурботним і 
красивим. Реалії такі: «А 
осінь справді золота. // І 
золоті мої літа // Сплив-
ли, як квіти за водою, // 
Спливли, обнявшися з 
журбою». А до того: «І ле-
тять степами коні біло-
гриві // У моє дитинство, 
диво чарівне. // У той рік 
далекий, як село бомби-
ли, // Як горіли вишні в 
дідовім саду...» І була осо-
биста втрата старшого з 
трьох синів у відносно не-
далекому минулому, піс-
ля чого безкінечне мате-
ринське бажання: «І хай 
ці білі сніжинки // До тебе 
несе наш вітер. // Хай ста-
нуть тобі за крила, // Щоб 
міг ти до нас долетіти».
 Відмінник народної 
освіти України, нагород-
жена медаллю Антона 
Макаренка, дипломами 
і грамотами Учителька 
Олександра Василівна Да-
нилевська продовжує сія-
ти добре й вічне, що про-
ростає любов’ю до рідних 
місць, своєї землі й історії, 
яка у кожного починаєть-
ся з дитинства. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Основи любові 
Добре й вічне — від Учителів

■

АРТ-ПРОСТІР

Свій почерк
Петро Антип представив масштабну персональну виставку 
скульптур і картин та першу книгу

■

Петро Антип. Скульптури «Ти і я» (2008) і «Степова Мадоннна» (2015).
Фото надані агенцією «Дель Арте».
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«Кожен із футболістів збірної повинен опуститися на землю».Роман Яремчук
форвард національної збірної України та ФК «Гент» (Бельгія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не втомлюються дивувати 
своїх шанувальників футболіс-
ти національної збірної Украї-
ни. Почавши відбір на чем-
піонат світу-2022 несподіва-
ною нічиєю з чинним чемпіо-
ном планети, підопічні Андрія 
Шевченка й у наступних двох 
поєдинках першого кваліфі-
каційного «вікна» досягли не 
менш сенсаційних здобутків. 
Спочатку «синьо-жовті» на 
заключних хвилинах поєдин-
ку випустили перемогу над 
скромною збірною Фінляндії, 
а згодом не змогли втілити в 
життя свою беззаперечну пе-
ревагу над аутсайдером «гру-
пи» — командою Казахстану. 
Останні дві осічки трапилися 
з вітчизняними збірниками в 
Києві.
 Загалом, у трьох перших 
матчах відбору українські фут-
болісти спромоглися на доволі 
унікальний результат, завер-
шивши всі поєдинки з однако-
вим рахунком — 1:1.
 Стабільно, без поразок. Ма-
ючи бажання, можна знайти 
достатньо позитивних відтін-
ків у загалом не надто успіш-
ному березневому «турі» ко-
манди Андрія Шевченка.
 Можливо, заколисані почу-
тими дифірамбами після при-
ємного результату на «Стад 
де Франс», українські збірни-
ки занадто високо підняли-
ся в небо. Утім вагомі очкові 
втрати в домашніх поєдинках 
iз фінами та казахстанцями, 
думається, подіють на вітчиз-
няних футболістів протверез-
ливо.

 

«Гра з Казахстаном буде для 
нас іще одним уроком», — під-
сумував невтішні здобутки бе-
резневого відбору капітан «си-
ньо-жовтих» Олександр Зін-
ченко.
 На відміну від в’язкого на-
пруженого поєдинку з фіна-
ми, проти казахстанців збір-
ній України гралося досить 
легко. Можливостей, аби ще 
до перерви вирішити на свою 
користь долю матчу, в коман-
ди Шевченка було вдосталь. І 

навіть після несподівано про-
пущеного гола у відповідь «си-
ньо-жовті» могли не раз схи-
лити шальки терезів на свою 
користь. Утім неймовірного 
рівня легковажність не дозво-
лила українським збірникам 
здобути першу перемогу у від-
борі на ЧС-2022.
 «У трьох матчах була рота-
ція, тому я не бачу проблем iз 
втомою. Бачу проблеми в кон-
центрації та реалізації момен-
тів. Було достатньо можливос-

тей, щоб виграти матч. Нам 
потрібно знову стати коман-
дою. Результат негативний. 
Усю відповідальність беру на 
себе», — підсумував нічию з 
Казахстаном Андрій Шевчен-
ко.
 Здобувши у стартових мат-
чах лише третю частину мож-
ливих очок, збірна України, 
по суті, позбавила себе нагоди 
боротися з французами за пе-
ремогу в групі. Тепер «синьо-
жовті» мусять концентрува-

тися на боротьбі за друге місце 
в групі, котре дозволить його 
володарю зіграти в кваліфіка-
ційному «плей-оф». І тут, як-то 
кажуть, усе в руках українсь-
кої команди. Варто додати, що 
до стикових матчів можна буде 
потрапити й через Лігу націй, 
для чого потрібно буде вигра-
ти «фінал чотирьох» у своєму 
дивізіоні.
 Однак слід пам’ятати, що 
попереду в української збірної 
фінальна частина чемпіонату 
Європи. І здається, що майбут-
нім турніром наразі зайняті всі 
думки Шевченка.
 Не виключено, що в перших 
матчах кваліфікації на ЧС-
2022 наставник «синьо-жов-
тих» відпрацьовував ігрові мо-
делі (зокрема, гру в п’ять за-
хисників) на континентальний 
форум, де українців чекають 
непрості поєдинки з Нідерлан-
дами, Австрією та Північною 
Македонією. Експерименти, 
слід визнати, пройшли не надто 
вдало. Але й відсутність хоро-
шого результату — теж резуль-
тат. Тож залишається сподіва-
тися, що українські футболісти 
добре опрацюють пройдені уро-
ки й зможуть потішити своїх 
уболівальників у найважливі-
ших матчах нинішнього фут-
больного року яскравими пе-
ремогами. ■

Маючи велику ігрову перевагу, українська збірна не змогла вдома переграти збірну Казахстану.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. 
Група D. 3-й тур. Україна — Ка-
захстан — 1:1 (Яремчук, 20 — Му-
жиков, 59; У: Трубін, Караваєв (Тим-
чик, 87), Кривцов, Матвієнко, Ми-
хайличенко, Сидорчук (Марлос, 66), 
Шапаренко (Довбик, 81), Зінченко, 
Маліновський, Мораес (Зубков, 67), 
Яремчук).
 Турнірне становище: Франція 
— 7 (3 матчі), Україна — 3 (3), Фін-
ляндія — 2 (2), Боснія та Герцегови-
на, Казахстан — 1 (2).

■

І полярники, i степовики
позбавили українську збiрну перемог у матчах вiдбору на чемпiонат свiту

Григорій ХАТА

 Свої останні гонки Кубка 
світу українська біатлонна збір-
на провела в шведському Остер-
сунді, проте заключну крап-
ку в сезоні вітчизняні стріляю-
чі лижники та лижниці поста-
вили в Буковелі, де наприкінці 
березня відбувся чемпіонат Ук-
раїни.
 Перша частина національ-
них баталій на новозбудовано-
му біатлонному стадіоні пройш-
ла в грудні, коли, без участі лі-
дерів українського біатлону, 
там, так би мовити, відбулася 
обкатка нової траси. Її головним 
недоліком назвали не до кінця 
зведений бетонний мур, який 
має повністю відгороджувати 
стрільбище від гірськолижно-
го підйомника, що знаходить-
ся позаду мішеней. Тоді, нага-
даємо, через виявлені проблеми 
з безпекою організаторам дове-
лося видозмінити кілька гонок, 
виключивши з їхньої програми 
стрілецьку частину змагань.
 У березневому Буковелі біат-
лоністи організаційних форс-
мажорів не мали, адже під час 
весняної частини ЧУ на гірсько-
лижному курорті діяв коро-
навірусний локдаун і підйом-
ник мусив відпочивати.
 Водночас від українських 
біатлоністів на ЧУ-2021 їхні 
наставники прагнули побачити 
максимум. Після напруженого 
й непростого міжнародного се-

зону кращих представників віт-
чизняного біатлону до Букове-
ля покликали невипадково.
 У лютому наступного року в 
Пекіні відбудуться Зимові олім-
пійські ігри, й керівництву ФБУ 
необхідно було вже зараз окрес-
лити коло збірників, котрі не-
забаром розпочнуть свою цілес-
прямовану підготовку до голо-
вних стартів чотириріччя.
 І тут, краще за інших, пока-
зали себе ті, хто в силу різних 
обставин не спромігся врази-
ти тренерський штаб на етапах 
Кубка світу. Показовими вигля-
дають перемоги Анастасії Мер-
кушиної та Дмитра Підручно-
го в головній гонці ЧУ — мас-
старті. Минулий сезон обоє не 
хочуть називати для себе про-
вальним, утім не приховують, 
що могло бути й значно краще.
 «Складним був сезон. Дуже 
багато було перепадів, тож од-
нозначно його оцінити не мож-
на», — зазначила Анастасія 
Меркушина.

 Водночас капітан чоловічої 
збірної України Дмитро Підруч-
ний свої здобутки за сезон нази-
ває посередніми: «Були плюси 
й мінуси. У мене третій кращий 
результат у кар’єрі в Кубку сві-
ту, тож це точно не провал». А 
от досвідчена Вікторія Семерен-
ко своїм скромним результатам 
абсолютно не рада. «Добре, що 
це був не олімпійський сезон», 
— каже олімпійська призерка 
Сочі-2014.
 У Буковелі, в суперництві з 
сестрою Валентиною, Оленою 
Підгрушною та Анастасією 
Меркушиною, Віта виграла 
спринт, чим, вочевидь, трохи 
підсолодила гіркоту від нещо-
давніх невдач. 
 А вже скоро для збірної Ук-
раїни розпочинається новий 
етап. І одразу по завершенні 
ЧУ керівництво ФБУ оголоси-
ло склад синьо-жовтої команди, 
котра вже в травні розпочне го-
туватися до Олімпіади в Пекіні. 
На виконкомі федерації було ви-

рішено, що Юраю Санітрі кра-
ще займатися не всією збірною, 
а, як і раніше, готувати лише її 
чоловічий склад. Відтак у ново-
му сезоні в розпорядженні сло-
вака будуть лише Дмитро Під-
ручний, Артем Прима, Антон 
Дудченко, Богдан Цимбал, Ар-
тем Тищенко, Тарас Лесюк та 
Руслан Ткаленко.
 Водночас на чолі жіночої 
команди знову стане словенець 
Урош Велепець. Після не надто 
вдалої Олімпіади-2018 він зай-
мався лише індивідуальною 
підготовкою Юлії Джими, про-

те, зваживши всі «за» і «про-
ти», очільник ФБУ Володимир 
Бринзак удруге вирішив відда-
ти українських біатлоністок — 
Олену Підгрушну, Анастасію 
Меркушину, Юлію Джиму, 
Дар’ю Блашко, Катерину Бех, 
Ірину Петренко, Анну Кривонос 
— під крило цього наставника. 
При цьому сестри Семеренко, 
як і раніше, продовжать трену-
ватися під орудою свого персо-
нального «коуча» Григорія Ша-
мрая й долучатимуться до збір-
ної лише для проведення тестів 
та контрольних тренувань. ■

БІАТЛОН

Зі старим знайомим
Керівництво ФБУ назвало імена 
біатлоністів та біатлоністок , які 
готуватимуться до Олімпіади в Пекіні

■

Словенець Урош Велепець удруге поведе жіночу збірну України 
на Олімпійські ігри.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Дівчата, ніколи не робіть чо-
ловічу роботу. Я ось удома поличку 
сама прибила, а потім три дні чолові-
кові доводила, що в мене немає ко-
ханця.

* * *
  У голлівудської актриси запита-
ли, чому вона звільнила свою кухо-
варку.
 — Ой, не питайте, готувала вона 
чудово, але всім розповідала, що 
працює у мене вже п’ятдесят років.

* * *
 Із пояснювальної двірника:

«Я зовсім не був п’яний, а лежав на 
газоні i їв траву, оскiльки зламалася 
газонокосарка, а план треба було ви-
конувати за будь-яку ціну.»

* * *
  Два приятелi в Одесі.
 — Слухай, Яшо, як ти можеш 
терпіти свою дружину? Вона ж у тебе 
вічно бурчить, пиляє і чіпляється до 
кожної дрібниці. У неї коли-небудь 
узагалі буває гарний настрій?
 — Сьомо, та не дай Боже. Коли 
в неї гарний настрій, вона таки ще й 
співає.

Управлінський балаган
Ще одна «зелена» iнiцiатива президента може добити i так поруйновану систему державного керiвництва

По горизонталі:
 1. Вишукане товариство, вищий 
світ. 4. Символічне шикування ук-
раїнців від Києва до Львова в січ-
ні 1990 року на честь річниці про-
голошення Акта Злуки. 7. Худож-
ник, який малює морські пейзажі та 
кораблі. 9. Близький друг Юлія Це-
заря, який став одним із змовників. 
11. Стійбище кочовиків або селище 
тюрко-монгольських народів у Цент-
ральній і Середній Азії та Сибіру. 12. 
Іспанський друг. 14. Вищий аристок-
ратичний титул у давній Британії. 15. 
Службовець, який збирає в магази-
нах виручку і відвозить до банку. 16. 
Чудовисько, вигадане Миколою Го-
голем. 18. «Кого? Мене взяти? За 
що ж, скажи, мій голубе? Кому хоч 
оддати свою ..., що до тебе в садочок 
ходила, свою ..., що для тебе сина 
породила?» (Тарас Шевченко). 19. 
За народним повір’ям — перевер-
тень, мрець, що виходить ночами з 
домовини і ссе кров людей. 22. Аме-
риканська компанія, виробник спор-
тивного одягу. 23. Місто на Луган-
щині, назване на честь його заснов-
ника. 24. Позика під відсотки. 25. 
Тимчасова зупинка роботи підпри-
ємства.
По вертикалі:
 1. Дерево, чемпіон зі швидкості 
росту. 2. Планета Сонячної системи. 
3. Поетична назва мами. 4. Предмет, 
який виставляють на продаж на аук-
ціоні. 5. В Стародавньому Римі — 

місце, де відбувалися бої гладіа-
торів. 6. Райхсканцлер і рейхсфю-
рер Третього Рейху. 8. Старовинна 
зброя — лук з прикладом і спуско-
вим механізмом для метання стріл і 
каміння. 10. Ім’я британської пись-
менниці, «королеви детективу». 
13. Косметичний крем із дрібними 
твердими частинками, що викорис-
товується для очищення шкіри від 
відмерлих клітин. 14. Радянський 
спосіб контролю внутрішньої міг-
рації населення та обмеження прав 
на проживання та працевлаштуван-
ня. 16. Каторжанин або людина, яка 
втекла з каторги. 17. Спресована 
речовина у формі плитки. 20. Пред-
мет, у якому зберігалася смерть Ко-
щія. 21. «... на нашій Україні — не-
наче писанка ...» (Тарас Шевченко). 
23. Частина вистави. ■

Кросворд №30
від 26—27 березня

Дара ГАВАРРА

 Нещодавно вийшов документальний 
фільм про життя і кар’єру суперпопулярної 
свого часу американської співачки Брітні 
Спірс, яка згодом через зловживання алкого-
лем і наркотичними препаратами втратила не 
лише коханого чоловіка — танцівника Кевіна 
Федерлайна, а й двох синочків, яких суд від-
дав під опіку батька. Про непрості «взаєми-
ни» доньки з алкоголем (який вона вперше 
спробувала в 13 років), а згодом і наркотики 
писала свого часу у своїй скандальній книж-
ці мама співачки — Лінн Спірс. 
 Брітні зізнається, що не дивилася фільм 
повністю, але з того, що вона побачила, зро-
била висновок, що її життя й надалі зали-
шається предметом публічного обговорення 
та осуду. Співачка сказала, що два тижні про-
плакала після побаченого, адже залишається 
все такою ж ранимою й чутливою, як і раніше. 
Її життя постійно супроводжували папараці 
й журналісти, виставляючи напоказ приваб-
ливі, а частіше непривабливі його сторони. 

39-річну жінку не може не 
турбувати, в якому світ-
лі її представили в цій 
стрічці. Де б вона була і що б 
робила, це постійно висвітлю-
вали ЗМІ, засуджуючи, ганьбля-
чи її, збиваючи з пантелику, роз-
повіла співачка в соцмережі.
 Безумовно, є люди з тонкою 
психічною будовою, до яких належить 
і пані Спірс, адже постійні пересліду-
вання ЗМІ, а як наслідок — зловживан-
ня алкоголем, наркотиками не раз приво-
дили її до спеціалізованих клінік. Через ці 
проблеми ще в юності (з 2008 р.) Брітні 
потрапила під опіку батька, від якої вже 
доросла жінка й досі не може звільнити-
ся. Саме про це і йдеться у фільмі. При-
хильники і фанати співачки просто-таки 
вимагають у соцмережах, аби Спірс за-
писала відео, в якому розповіла б, чого 
хоче в цьому житті і чи згодна й далі 
жити під наглядом батька. ■

з 5 до 11 квiтня
 Овен (21.03—20.04). У вас накопичило-

ся багато справ. Нарештi вдасться закінчити 
ремонт і цим показати, хто в домі господар.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). Уникайте сум-
нiвних оборудок, iнакше ризикуєте втратити 
все. Домашнi залюбки підтримають iдею за-
просити гостей у вихiднi.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21.06). Останнiм ча-
сом ви перебуваєте у піднесеному станi. Свят-
ковий настрій вирішив затриматися у вашому 
домі, тiльки не злякайте це чудове відчуття.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). Не варто вiдмовля-
тися від запропонованого відрядження. Мож-
лива зустрiч iз цiкавими людьми. Начальство 
нарештi помiтить вас, тож фiнансова винаго-
рода не примусить себе чекати.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Лев (24.07—23.08). Не гнівайтесь, якщо 
хтось із друзiв глузуватиме з вас. Умiйте ви-
бачати. Радимо вiдвiдувати спортивний зал, а 
звідти легкою ходою вирушати на пошуки но-
вих пригод.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Вам доводиться 
багато працювати, але треба й вiдпочивати. 
Постарайтеся направити свою енергію в мир-
не русло.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Терези (24.09—23.10). Ваші божевільні 
вчинки — не що інше, як спосіб піднятися над 
суворою дійсністю. А iнодi чудернацькi вчинки 
можуть принести відчутну користь.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). На роботі ви 
дуже авторитетна людина, тож вашi задумки 
підтримує керiвництво. Вам захочеться втіли-
ти в життя новi iдеї.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). Попереду 
приємнi сюрпризи та новi захоплення. Ви 
отримаєте подарунок вiд долi — вам щас-
титиме майже в усьому. Сміливо торуйте 
собi шлях.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви навіть не 
могли припустити, що легкий флiрт перерос-
те у велике почуття. Будьте щирі, уважні, і ко-
хана людина відповість тим же.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Перш ніж оп-
рилюднити новий проєкт, перевiрте всi «за» 
i «проти». Несподівана зустріч зі старим при-
ятелем змінить ваші плани.
 Дні: спр. — 8; неспр. —9.

 Риби (20.02—20.03). Ви занадто вимог-
ливі до коханої людини. Минулі образи дають 
про себе знати. Треба вiдверто поговорити, так 
легше буде знайти компромiс.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11. ■

СПРАВИ СІМЕЙНІ

Права і свободу Брітні 
Спірс!
Прихильники співачки вимагають 
відеозвернення від неї

■

Брітні Спірс.❙

3—4 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадів. Вiтер пiвнiчно-за-
хідний, 5-10 м/с. Температура вночi +1...+3, удень +7...+9. Пiс-
лязавтра вночi +1...+3, удень +7...+9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ зi снiгом. 
Славське: уночi -1...-3, удень +5...+7. Яремче: уночi 0...-2, 
удень +6...+8. Мiжгiр’я: уночi -1...-3, удень +6...+8. Рахiв: 
уночi +1...-1, удень +8...+10.

1 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 68 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 81 см.
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