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Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя                                                                     стор. 7

стор. 5» стор. 13»

83 роки тому був виконаний 

сталiнський наказ 

про лiквiдацiю Євгена 

Коновальця

Королі 
бензоколонок

Ціни на пальне, 

стій! 

Раз, два

Соціальний ліфт виніс учора на урядовий олімп три нові обличчя.
Фото з сайту obozrevatel.com.

❙
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РИМА ТИЖНЯ

І про погоду...
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Тіло на вітрі холоне, 
Як у термометрі ртуть. 
По Україні циклони 
Один за одним ідуть. 
І кожен з них тобі бризне 
Холодними краплями в лоб! 
Коли вже нарешті прийде 
Те довгождане тепло? 
Сучаснику чи сучаснице! 
Скажу я з бравадою звичною: 
Небо потроху прояснюється, 
Імла не буває вічною! 
Ще буде душа хмеліти, 
Занурена у любов. 
У нас попереду літо 
І великий футбол!

Спадщина 
провiдника

стор. 4»

l

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,416 грн 

1 € = 32,488 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

Портфелі 
навинос
Рада призначила одразу трьох міністрів

стор. 4»

Зеленський назвав 

пріоритети влади: без 

олігархів, без війни, але з 

будівництвом 

Президент і літаки 
для декорації 
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«Це не гарантія перемоги державного ПриватБанку в суді, однак 
значно збільшує шанси на успіх і, сподіваюся, дозволить зберегти 
кошти платників податків».

Катерина Рожкова
заступник голови правління НБУ

УКРАЇНА МОЛОДА

українських 
заробітчан

офіційно працевлаштовано в Польщі, повідомила ди-
ректор департаменту рекрутингу польської компанії з 
працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

532,5 тис. років
минуло з часу засну-

вання астрономічної обсерваторії 
Львівського університету, розповіли 
в Міністерстві освіти і науки України.

представників РФ
у сфері музики, кіно, візуальних 

мистецтв, сценічної майстерності та розмовного жанру 
внесено до списку осіб, що представляють загрозу нац-
безпеці України, поінформували у пресслужбі СБУ.

країн 
світу

можуть подорожувати україн-
ці, заявив міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба

років
виповнилося з дня народження ук-

раїнського письменника, лауреата  Шевченківсь-
кої премії Анатолія Дімарова (при народженні — 
Анатолій Гарасюта), нагадали в Мінкульті.
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ФЕМІДА

«Любим друзям» 
Коломойського 
прохання не 
турбуватися 
Центробанк Сполученого 
Королівства (Банк Англії) підтвердив 
законність процедури bail-in, яку 
провели під час націоналізації 
ПриватБанку в грудні 2016 року 
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Рішення Банку Англії стосується операції приму-
сової конвертації в акції банку (bail-in) чотирьох ви-
пусків його єврооблігацій, випущених через канал 
фінансування ПриватБанку — британську компанію 
UK SPV Credit Finance plc на суму $595 млн. 
 Треба зауважити, що таке рішення Банк Англії 
виніс за запитом безпосередньо Національного бан-
ку України. Адже націоналізацію ПриватБанку і від-
повідно, bail-in було зроблено згідно з українським за-
конодавством, а євробонди через SPV було випуще-
но згідно з англійським правом. Поважний суд не 
поспішав та думав над запитом чотири роки! Чима-
ло аналітиків були скептично налаштовані та вважа-
ли, що британці, для яких право власності священ-
не, будуть непохитними і борг банку перед бондхол-
дерами на $595 млн доведеться повертати. По-перше, 
процедура bail-in хоч і прописана у європейському за-
конодавстві, але вперше була практично застосована 
саме на кейсі ПриватБанку. Зауважу, що завдяки цьо-
му було суттєво знижено фінансове навантаження на 
державу, коли довелося вливати величезні кошти в 
ПриватБанк у процесі націоналізації. 
 По-друге, частина власників облігацій (а аналіти-
ки натякали, що серед них чимала група представляла 
інтереси Коломойського) подала позов до Лондонсько-
го арбітражного суду на суму майже $335 млн, і вліт-
ку 2019 року суд ухвалив хоч і проміжне рішення, та 
все ж на користь власників таких облігацій. Фемі-
да, щоправда, встановила низку обмежень, зокрема 
таку вимогу: виплати можуть отримати особи, які до-
ведуть свою непов’язаність із колишніми власниками 
ПриватБанку. І тут певна кількість бондхолдерів... 
відпала. (Пізніше Високий суд Англії та Уельсу 16 бе-
резня 2020 року підтвердив право ПриватБанку здійс-
нювати виплати за випущеними в 2010-му та 2013-му 
євробондами не всім пред’явникам). По-третє, якщо 
Банк Англії визнає законність процедури bail-in, то 
арбітраж має право переглянути позицію, що зараз 
ми і спостерігаємо. 
 «Відповідно до розділу 89H Банк Англії вирішив 
визнати bail-in ПриватБанку, і Казначейство Її Велич-
ності схвалило це рішення», — повідомляє британський 
центробанк. Значення цієї події прекрасно розуміють 
фахівці. Як прокоментувала екс-очільник Нацбанку 
України Валерія Гонтарева, «у нас не було сумнівів, що 
все було зроблено правильно. Банк Англії підтвердив, 
що всі дії НБУ по bail-in інструментах також були без-
помилковими», додавши,  «вони визнали, що євробон-
ди було списано згідно із законодавством України». 
 Рішення Центробанку Англії має величезне зна-
чення. Це не лише вперше в історії одна країна виз-
нала проведений іншою країною bail-in відповідно 
до європейського механізму врегулювання неплато-
спроможних банків. Це дуже важливе рішення в кон-
тексті всіх судових процесів у справі націоналізації 
ПриватБанку. Як зауважила заступник голови прав-
ління НБУ Катерина Рожкова: «Звісно, це не гаран-
тія перемоги державного ПриватБанку в суді, однак 
значно збільшує шанси на успіх і, сподіваюся, дозво-
лить зберегти кошти платників податків». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій 10-16 травня ук-
раїнські військовослужбовці зно-
ву зіткнулися із застосуванням за-
сліплюючих лазерів iз боку росіян. 
Їх задіяли поблизу Станиці Лу-
ганської, поінформували в ук-
раїнській місії при ОБСЄ.
 Також українська сторона СЦКК 
повідомляє про чергові грубі по-
рушення з боку збройних форму-
вань РФ та її найманців. Відповід-
но до звіту СММ ОБСЄ від 18 трав-
ня, Місія продовжує фіксувати фак-
ти систематичного перешкоджання 
роботі патрулів i польотам БПЛА 
СММ на тимчасово окупованих те-
риторіях.
 Зокрема, безпілотники Місії сис-
тематично зазнають перешкод унас-
лідок глушіння сигналу під час за-
вчасно анонсованих запланованих 
польотів. Нещодавно було зафіксо-
вано понад 10 таких випадків.
 Окупанти продовжують дооб-
ладнувати та розширювати наявні 
оборонні позиції в бік лінії розме-
жування. Так, Українська сторона 
СЦКК повідомляє, що 19 травня 
неподалік населеного пункту Піс-
ки проводили земляні інженерні 
роботи з використанням інженер-
них боєприпасів для створення но-
вих укріплень у напрямку розта-
шування передових позицій підроз-
ділів Збройних сил України. 
 Крім того, збройні формуван-
ня країни-агресора й надалі ігно-
рують режим припинення вогню 
та обстрілюють позиції підрозділів 
Об’єднаних сил: 19 травня було за-
фіксовано одне таке порушення. 
Біля Талаківки противник гатив із 
підствольних гранатометів. 
 Станом на 7-му годину ранку 20 
травня зафіксовано одне порушення 
режиму припинення вогню. Поблизу 
Авдіївки росіяни стріляли зі станко-
вих протитанкових гранатометів.

 Бойових втрат унаслідок ворожо-
го вогню немає. 
 Також у районі проведення опе-
рації виконують завдання й інші 
підрозділи сил оборони. Піротехніч-
ні розрахунки ДСНС України розмі-
нували майже 17 гектарів території 
та передали на знищення 44 вибухо-
небезпечнi предмети.
 Додамо, що 19 травня до району 
проведення ООС завітали керівники 
парламентів України та Латвії: спі-
кер Сейму Латвійської Республіки 
пані Інара Мурнієце, голова Верхов-
ної Ради України Дмитро Разумков, 
представники Сейму та дипломатич-
ного корпусу Латвії, заступник мініс-
тра оборони України Ігор Старобінсь-
кий та інші офіційні особи.
 Під час робочої поїздки на До-
неччину з ситуацією в регіоні їх оз-
найомили командувач Об’єднаних 
сил генерал-лейтенант Володимир 
Кравченко, голова Донецької обл-
держадміністрації, керівник облас-
ної військово-цивільної адміністра-
ції Павло Кириленко.
 Члени делегації поспілкувалися з 

місцевими мешканцями у прифрон-
товому селищі Опитне Донецької об-
ласті. Люди розповіли про проблеми, 
з якими доводиться стикатися через 
збройну агресію Російської Федера-
ції проти України. Так, iще до почат-
ку бойових дій тут мешкало близько 
700 жителів, а нині проживає лише 
38 осіб. Високоповажні гості огляну-
ли ділянку лінії електропостачання, 
яку нещодавно відновили.
 Також делегація ознайомилася 
з життям i побутом українських за-
хисників однієї з бригад, що виконує 
бойові завдання неподалік Донець-
ка. «Сьогодні ми були на фронті й 
бачили наслідки війни, дуже багато 
зруйнованих будівель. Спілкували-
ся з місцевими жителями. І хочеть-
ся відзначити, що, попри складнощі 
прифронтового життя, вони залиша-
ються патріотами. А ще ми побачи-
ли успіхи у становленні української 
армії та прогрес у розвитку інфра-
структури Донбасу. Ми завжди бу-
демо поруч з Україною», — зазна-
чила спікер Сейму Латвійської Рес-
публіки. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На базі Великобірківської (Тер-
нопільський район) школи-гімназії 
імені Степана Балея створюється 
перше в області шкільне соціаль-
не підприємство, яке займатиметь-
ся апсайклінгом — креативним пе-
ретворенням відходів на аксесуари 
для тварин i предмети ширвжитку. 
Причому, на відміну від вторинної 
переробки, цей процес не вимагає 
додаткових виробничих витрат на 
промислову переробку. Як повідом-
ляє Агенція регіонального розвитку 
в Тернопільській області, головною 
рушійною силою цього підприєм-
ництва стала група з 25 старшоклас-
ників. Реалізовується ініціатива гро-
мадською організацією «Я зможу» 
за підтримки Фонду Східна Європа і 
є складовою ініціативи цього Фонду 
під назвою «Заснування соціальних 
шкільних підприємств у сільській 
місцевості та малих містах України 
для заохочення молоді до соціаль-

ного підприємництва в Iвано-Фран-
ківській, Житомирській та Донець-
кій областях».
 Для учасників проведуть тренін-
ги на тему «Соціальне шкільне під-
приємництво, створення команди та 
розробка стратегії» і «Розробка біз-
нес-моделі та діяльність СШП». Та-
кож школярі пройдуть п’ять вироб-
ничих майстер-класів із розроблен-
ня дизайну та створення виробів. А в 
школі буде облаштовано приміщен-
ня артмайстерні та закуплено необ-

хідні матеріали для її роботи. Для на-
лагодження партнерства та обміну 
досвідом з іншими шкільними під-
приємствами заплановано онлайн-
конференцію. А з вересня цього року 
в навчальний план школи буде впро-
ваджено курс за вибором «Соціальне 
шкільне підприємництво».
 Агенція регіонального розвитку 
в Тернопільській області підтримує 
та сприяє реалізації цього проєкту 
в рамках напряму «Центр розвитку 
соціального підприємництва». ■

ОСВІТА

Інкубатор для майбутніх 
бізнесменів
Старшокласники селищної гімназії 
займатимуться апсайклінгом

■

НА ФРОНТІ

Друг вірний — захист міцний
До району проведення ООС завітали керівники парламентів України та Латвії

■

Парламентарiї на фронтi.
Фото з сайту espreso.tv.
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кримських татар
переслідує за політичними мотива-

ми РФ, наголосила уповноважена ВРУ з прав 
людини Людмила Денісова.

93 учнів
заявили, що їм подо-

бається дистанційне навчання, свідчить опи-
тування Державної служби якості освіти.

пасажирських поїздів
із вагонами-автомобілевозами  

курсують в Україні, похвалилися в прес-
службі Укрзалізниці.

українець
підтримує за-

провадження страхової медицини в Україні, 
за даними моніторингу соціологічної групи 
«Рейтинг».

роки
потрібно Києву, щоб відновити 

туризм після пандемії COVID-19, інфор-
мують у пресслужбі КМДА.

70% 7 Кожен  3-й 3
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СКАНДАЛ

Плата за наругу
На жінку, яка разом iз дітьми 
жбурляла в аеропорту паспорти 
України, склали адмінпротокол, а 
також занесли її прізвище до сайту 
«Миротворець»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Уродженка міста Дружковка Донецької області 
Людмила Чмульова прославилася на всю країну не-
вдалим перформансом iз державними документами. 
Не отримавши дозвіл на виліт до Стамбула, вона ра-
зом iз дітьми почала жбурляти паспорти на землю, 
брутально висловлюючись на адресу України. 
 Емоційний і вкрай зневажливий сюжет був зня-
тий на відео і швидко «розлетівся» соціальними ме-
режами. Розгнівана жінка миттєво стала «зіркою», 
про що, схоже, вже добряче пошкодувала. Принай-
мні заяви на кшталт «ви мене неправильно зрозумі-
ли» з’явилися одразу ж після реакції на її зухвалу 
поведінку обурених співгромадян. Вона ще пробува-
ла пригрозити своїм критикам судом, але правоохо-
ронна система оперативно приборкала і цей її пал-
кий ентузіазм. Днями поліція вручила їй протокол 
за статтями «дрібне хуліганство» та «ухилення від 
нормального виховання дітей». 
 Але на цьому проблеми уродженки Дружковки 
не закінчилися, оскільки вона оперативно потрапи-
ла ще й на сайт «Миротворець». Тепер тут є повна он-
лайн-історія сімейства, яке, користуючись іноземни-
ми паспортами України, палко підтримує так звану 
«ДНР». Як з’ясувалося, у російських соціальних ме-
режах «Однокласники» та «ВКонтакті» чоловік Люд-
мили Віталій Чмульов розмістив фото терористів Гіві 
та Мотороли, зворушливо підписавши його «Ви з нами 
завжди». На цьому сайті також розмістили  скриншот 
світлини сина подружжя, де хлопчина позує на тлі 
прапора тієї ж «республіки». У підсумку «Миротво-
рець» «інкримінував» гнівливій пані одразу дві про-
вини — демонстративне публічне знущання над гро-
мадянством України і залучення малолітніх дітей до 
антиукраїнської акції. Її також визнали учасницею 
актів гуманітарної агресії проти України. 
 Наступного дня після інциденту з’явився і комен-
тар прикордонників, дії яких викликали неадекват-
ну реакцію Чмульових. «Жінку, яка прямувала рей-
сом «Харків — Стамбул» iз двома дітьми, не пропус-
тили тому, що в неї не були належним чином офор-
млені документи, — сказав прессекретар відомства 
Максим Бояр. — А саме: було відсутнє належним чи-
ном оформлене й нотаріально засвідчене доручення 
на дітей одного з батьків. Те, що сталося потім, — не-
припустимо. Я вважаю, що для будь-якого громадя-
нина України такий випадок є обурливим». ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Понад 5 тисяч випадків коронавірусу підтвердили 
в Україні за останню добу
 Госпіталізували майже дві тисячі пацієнтів. Померли дві сотні хво-
рих. Найбільше нових інфікованих — у Дніпропетровській області. Лі-
дерами за поширенням ковіду також є Київ та Харківщина. 
 Водночас в Україні вакцинували від коронавірусу перший мільйон 
громадян. Станом на 19 травня зроблено 1 млн 12 тис. 815 щеплень. 
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, першу дозу вакцини 
отримали 964 тис. 747 українців, а завершили вакцинацію (отримали 
дві дози) — 48 тис. 70 людей. Лідери за кількістю вакцинованих — 
Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Найбільше доз отримали 
люди у віці від 20 до 39 років (234 тис. 169 осіб). Це молоді люди, які 
належать до пріоритетних категорій: більше всього доз викори стали 
на співробітників поліції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших. 
У гендерному співвідношенні найбільше було щеплено жінок — 525 
тис. 723. Чоловіків вакциновано 87 тис. 92. 
 У Польщі заробітчан з України вакцинуватимуть від ковіду на кор-
доні препаратом Johnson&Johnson. За словами представників місце-
вої влади, це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавіру-
су ззовні. Вакцину Johnson&Johnson обрали з огляду на те, що вона 
передбачає тільки один укол. Тодi як для щеплення іншими вакцина-
ми обов’язковим є введення другої дози. 

■

Ірина КИРПА
Миколаївська область

 Площа велетенського майданчи-
ка на півдні України, вкритого ек-
зотичними квітами, перевищує 60 
гектарів. 
 Масове цвітіння орхідей тривати-
ме до початку першого місяця літа й 
встигне порадувати нечуваною кра-
сою жадібних до вражень мандрівни-
ків з усіх куточків нашої країни.
 Як розповіли співробітники прес-
служби регіонального ландшафт-
ного парку «Кінбурнська коса», хо-
лодна весна внесла свої корективи, 
отож гігантське поле диких черво-
нокнижних орхідей у травні 2021 
року вкрилося ніжною ковдрою з 
квітів на два тижні пізніше, аніж 
зазвичай.
 — З метою запобігання знищен-
ню рослин відвідувачами співробіт-
ники Держохорони завчасно прове-
ли маркування поля з орхідеями, — 
розповіли представники адміністра-
ції заповідника «Кінбурнська коса». 
— По екзотичних квітах не можна 
їздити, випасати худобу, рвати їх 
або викопувати, адже на присадиб-
них ділянках виростити ці примх-

ливі квіти неможливо, їм потрібен 
особливий мікроклімат.
 Цікаво, що яскраві та фантастич-
но гарні орхідеї щороку стають ві-
зитною карткою заповідника «Кін-
бурнська коса».
 Особливо чудово виглядають 
квіти, висаджені на територіях, що 
прилягають до озер Чернін та Чере-
пашине, адже поблизу водойм рос-
лини виростають майже вдвічі біль-
шими за своїх «сухопутних» ро-
дичів, а їх тонкий аромат вражає 
надзвичайною глибиною та наси-
ченістю.
 Щільність семи різних видів 
яскравих орхідей тут подекуди сягає 
до 100 рослин на квадратний метр, а 
загальна чисельність тутешньої по-
пуляції екзотичних квітів переви-
щує 412 мільйонів екземплярів.
 Орхідею не дарма вважають 
«аристократкою» рослинного світу, 
бо це не лише гарні квіти, а й цілю-
щі трави. Вони лікують душу та тіло 
завдяки поживним речовинам, які 
містяться у її корінцях.
 Запорізькі козаки знали та ви-
користовували цілющі властивості 
орхідей (зозулинця) під час виснаж-
ливих походів i навіть складали про 

них красиві легенди.
 Незвичайні представники фло-
ри дарують людям свої фантастичні 
квіти лише на 11-му році свого зем-
ного шляху.
 І це при тому, що тривалість жит-
тя орхідеї у середньому становить 27 
років, за цей час екзотична рослина 
встигає залишити після себе числен-
них «нащадків».
 До епідемії коронавірусу щороку 
в Миколаївській області влаштову-
вали прекрасні тури по красивих іс-
торичних місцях Кінбурнської коси 
для охочих з усіх регіонів України.
 Екскурсії по заповідних місцях 
причорноморських курортів півдня 
України — казкове дійство, яке доз-
воляє побачити справжнє Рожеве 
озеро на Херсонщині, блискучий со-
лончак Чорного моря, а також лис-
тяний ліс та унікальне поле з орхіде-
ями.
 Із приходом літа дикі орхідеї та 
красоти давньогрецької Ольвії пере-
творюються на живий магніт для ту-
ристів, які не втрачають нагоди на 
власні очі побачити розкішні крає-
види Бузького лиману, залишки ан-
тичного міста, яке вражає таємни-
цями археологічних знахідок.
 Дістатися до унікального 
біосферного об’єкта неподалік села 
Покровка на території ландшафтно-
го парку «Кінбурнська коса» можна 
кожен день iз Миколаєва як особис-
тим транспортом, так і швидкохід-
ним катером по Чорному морю або 
ж на маршрутному таксі. 
 Поїздка подарує яскраві вражен-
ня, при цьому ви заплатите не біль-
ше 100 гривень за квиток. ■

ДИВО

Дика врода природи 
Найбільше в Європі поле орхідей розквітло 
на Кінбурнській косі

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, в селі 
Макіївка, тривають роботи 
з облаштування рекреацій-
ної зони в урочищі Апель-
ня: нещодавно на тамтеш-
ню лісову капличку вста-
новили золоту баню.
 «Сама капличка невели-
ка, висотою три метри, але 
дуже затишна. Та й купол 
красивий, усім подобаєть-
ся», — розповідає «Україні 
молодій» місцевий активіст 
Микола Киба.
 Він каже, що таку доб-
ру справу вдалося реалізу-
вати завдяки спонсорам i 
згуртованості сільської гро-
мади. Відчутно допомогли 
коштами засновник групи 
компаній «Агро-Рось» Ана-
толій Семинога, добре під-
собили Макіївське лісниц-
тво, керує яким місцевий 
депутат В’ячеслав Бевз, 
надійшли кошти і від хар-
ківського професора Іва-
на Горбенка, який родом iз 
Буди-Макіївки, частину фі-
нансів зібрали гуртом самі 
жителі села. 
 Микола Киба говорить, 
що будівництво каплички 
планують завершити тиж-
нів через два. Її вже оббили 

вагонкою, туди навіть ку-
пили ікони. 
 «У відпочинковій зоні 
в урочищі Альпеня, а вона 
розташована приблизно за 
200 метрів від нашого села 
на виїзді в сторону Буди-
Макіївки, ми почали наво-
дити лад ще в 2018 році», — 
згадує пан Микола. За його 
словами, місцина там ней-
мовірно мальовнича. Поча-
ли з того, що обладнали там 
давнє джерело, яке відоме 
з 1850 року і в якому дуже 
смачна вода. Із 10 показни-
ків, уточнює пан Микола, 
жоден не порушений, спе-
ціально віддавали ту воду 
на дослідження.
 До джерела вже облаш-
товано заїзд, там є столи-
ки, встановлено шести-
гранну альтанку, гойдал-
ки, туалет, висаджено кві-
ти та голубі ялинки, наразі 
роблять стоянку для авто-
мобілів та розширюють до-
рогу.
 У найближчих планах, 
каже пан Микола, — освя-
чення каплички і кринич-
ки. А ще планують відкри-
ти в урочищі два джерела. 
Задумали зробити їх «під 
старовину», з криничним 
журавлем. Узагалі, наго-
лошує, основні спонсори 

облаштування рекреацій-
ної зони в урочищі Альпеня 
— група компаній «Агро-
Рось» i Кам’янський ліс-
госп. Вони не лише кошта-
ми допомагають, а й техні-
кою.
 Завдяки такій згурто-
ваності та небайдужості ба-
гатьох людей, які допомог-
ли обладнати рекреаційну 
зону в урочищі Альпеня, 
бувати там полюбляють 
не лише макіївчани. Сюди 
на відпочинок i по цілющу 
воду приїжджають жителі 
навколишніх сіл, а ще ті, 
хто живе у Смілі та в Чер-
касах. Навідуються й подо-
рожуючі, фотографуються 
на пам’ять.
 «Не так давно були ту-

ристи з рюкзаками. А це 
байкери заїжджали, ціла 
група», — говорить пан 
Микола.
 До речі, за свідчення-
ми місцевих старожилів, 
Макіївка здавна була ба-
гатою на лісові джерела. 
Донині в лісовому масиві 
Макіївського лісництва 
збереглися три джерела, 
якi доглядають як лісівни-
ки, так і громада. 
 А в сусідньому селі 
Буда-Макіївка за ініціа-
тиви Смілянської район-
ної організації ВО «Чер-
кащани» та за підтрим-
ки «Агро-Росі» впоряд-
кували ще одне цілюще і 
давнє джерело Пресвятої 
Богородиці. ■

У макіївському урочищі Альпеня біля давнього джерела 
облаштовують капличку.
Фото Катерини СТЕПАСЮК.

❙
❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Макіївка, та не та
На лісову капличку встановили 
золоту баню

■
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Президент і літаки 
для декорації 
Зеленський назвав пріоритети влади: без олігархів, 
без війни, але з будівництвом 

■

Зеленський вирішив провести велику пресконференцію з показовими декораціями 
на ДП «Антонов».
Фото офісу президента.

❙
❙
❙

Андрій ІВАНОВ 

Розкадровка по-новому
 Сесійне засідання ВР 
у четвер було присвяче-
не головним чином кад-
ровим питанням. У вів-
торок, нагадаємо, пар-
ламент звільнив одразу 
трьох міністрів — «ін-
фраструктурного» Вла-
дислава Криклія, мініс-
тра економіки Іго-
ря Петрашка, а також 
очільника МОЗ Макси-
ма Степанова. «Обезго-
ловленими» міністерс-
тва були недовго, бо вже 
через день нардепи при-
значили нових очільни-
ків цих відомств. 
 Найдовше депута-
ти ламали списи довко-
ла кандидатури Віктора 
Ляшка на посаду мініст-
ра охорони здоров’я. Ос-
кільки він працював на 
посаді головного держав-
ного санітарного ліка-
ря за тепер уже «колиш-
нього» Степанова, депу-
тати з опозиційних сил 
закидали йому ті ж самі 
претензії, що й попере-
днику: провал вакци-
нації, втрату контролю 
над епідемією СOVID-19 
тощо. Опозиційні депу-
тати ніяк не могли зро-
зуміти, що може зміни-
ти Віктор Ляшко, якщо 
він з тієї ж старої коман-
ди, яка не впоралася з 
епідемічними виклика-
ми. Нестор Шуфрич, де-
путат від ОПЗЖ, погро-
жував колегам, що всі, 
хто проголосує за пана 
Ляшка, будуть персо-
нально відповідальними 
за всі подальші смерті в 
Україні від коронавіру-
су. Вікторія Сюмар двічі 
запитувала з трибуни, 
чому вакциною Pfizer в 
Україні вакцинують не 
осіб літнього віку, як це 
передбачалося, а пред-
ставників влади. Проте 
відповіді так і не почула. 
У своїй «кандидатській» 
промові Віктор Ляшко 
пообіцяв уже з жовтня 
зовсім нову систему ре-
агування на спалахи ін-
фекційних хвороб і епі-
демій. «Але ми ніколи 
не будемо готові до епі-
демій, якщо продовжимо 
стояти в чергах за вакци-
нами. Тому нам потрібно 
власне виробництво іму-
нобіологічних препа-
ратів», — заявив Ляшко 
(чому налагодити вироб-
ництво вакцин в Україні 
неможливо найближчим 
часом, буквально в ми-
нулому номері розпові-
дала «УМ»).
 Зрештою Віктору 
Ляшку таки вдалося 
вскочити в міністерське 
крісло — за нього про-
голосували 262 нарде-
пи. Голоси забезпечи-
ли «слуги» (224), «За 
майбутнє» (15), «Дові-
ра» (18) та позафрак-
ційні (5). Жодного го-
лосу не дали «Європей-
ська Солідарність», 

«Голос», «Батьківщи-
на» та ОПЗЖ. До речі, 
пан Ляшко став уже 22-
м міністром охорони 
здоров’я за неповні 30 
років української неза-
лежності. 
 Олександру Кубра-
кову, який претенду-
вав на посаду міністра 
інфраструктури, заки-
дали відсутність досві-
ду («рік в Укравтодорі 
— це не досвід»), схеми 
і відкати на будівництві 
доріг. Проте це не зава-
дило йому стати мініст-
ром, отримавши навіть 
більшу підтримку, ніж 
Ляшко, — 284 «за». На 
манежі голосувальни-
ків — все ті самi групи 
і фракції, правда, цього 
разу до них iз п’ятьма 
голосами приєдналася і 
«Батьківщина». 
 Портфеля мініст-
ра економіки отримав і 
Олексій Любченко (293 
голоси «за»). Він став 
уже четвертим мініст-
ром цього відомства за 
два роки президентства 
Зеленського. 

ТСК «проти всього 
поганого»
 Позачергове засідан-
ня на передодні, в сере-
ду, було не менш гаря-
чим. Йшлося про при-
нципову справу — ство-
рення тимчасової слідчої 
комісії щодо зриву опе-
рації з затримання «ваг-
нерівців». «На вас зараз 
дивляться українські 
десантники і льотчики, 
яких убивали російські 
найманці–«вагнерівці» 
у 2014 році. На вас сьо-
годні дивляться чесні 
офіцери спецслужб, які 
були принижені тим, що 
їхня надзвичайно склад-
на робота була злита в 
один момент. Не бій-
теся цієї правди, — за-
кликав із трибуни нар-
деп від ЄС Володимир 
Ар’єв. — Вона все одно 
буде, коли Bellingcat ви-
дасть своє розслідуван-
ня. Не бійтеся сьогодні 
ваших смс і проголосуй-
те за те, щоб ми сьогод-
ні перед світом показа-
ли себе сміливими. Бо 
правда все одно вилізе, 
а Україна буде зганьб-
лена».
 Смс, про які згадував 
нардеп, — це вказівка, 
яку отримали «слуги» 
телефоном. «Провалює-
мо ТСК щодо «вагнерів-
ців» Пороха (Петра По-
рошенка. — Авт.) і го-
лосуємо нашу. Це важ-
ливо, там всього 150 
голосів потрібно. Важ-
ливо не промахнутися», 
— йшлося в повідомлен-
ні, яке читав нардеп від 
«СН» Олег Марусяк, а 
його «чтиво» зафіксу-
вав один із журналістів. 
Як наслідок, за створен-
ня ТСК, яке ініціювала 
опозиція, проголосува-
ли лише 97 народних де-
путатів, з них тільки 12 
осіб — від «слуг». 

 Натомість монобіль-
шість створила ТСК, 
яка розслідуватиме дії 
на шкоду національним 
інтересам України. За 
провладний проєкт пос-
танови віддали голоси 
252 нардепи, більшість 
з яких — 214 — «слуги 
народу».
 Голова фракції «СН» 
Давид Арахамія заявив, 
що така комісія розгля-
датиме також факти з 
розслідування Дениса 
Бігуса, що стосується 
Віктора Медведчука та 
інших можливих про-
явів державної зради. 
Про які «інші можливі 
прояви» йдеться, конк-
ретизував голова партії 
«СН» Олександр Кор-
нієнко: комісія зачіпа-
тиме дії як нинішньої 
влади, так і президента 
Порошенка та його спів-
праці з Медведчуком. 
 Головою комісії при-
значено Мар’яну Безуг-
лу («Слуга народу»), її 
заступником — Нестора 
Шуфрича з ОПЗЖ. Зага-
лом до ТСК увійшли «всі 
свої» — вісім «слуг», та 
по одному представнику 
від ОПЗЖ, «За майбут-
нє» і «Довіри».
 Депутат від «Євро-
пейської Солідарності» 
Олексій Гончаренко за-
явив, що цю комісію 
можна було б назва-
ти «про розслідування 
всього поганого», охо-
пивши «часи від Богда-
на Хмельницького», а «її 
мета — «остаточно по-
ховати розслідування» 
справи «вагнерівців». 
«Влада боїться цього 
розслідування, тому що 
розуміє: вони вийдуть на 
самих себе. Реальне роз-
слідування «зливають». 
Подивіться на склад зап-
ропонованої комісiї. Там 
заступник від ОПЗЖ! 
Може, одразу постави-
ти головою Медведчука, 
який перебуває під «па-
лацовим арештом»?» — 
не приховував свого обу-
рення нардеп. 
 Народний депутат 
VIII скликання Ігор Ар-
тюшенко в ефірі каналу 
«Прямий» зазначив, що 
ТСК — це насправді інс-
трумент опозиції, який 
застосовують тоді, коли 
державні структури (про-
куратура, правоохоронні 
органи) з певних причин 
гальмують розслідуван-
ня резонансних справ. 
Ось тоді це розслідуван-
ня парламентська ТСК 
бере на себе. Тож ство-
рення такої комісії вла-
дою — це своєрідний нон-
сенс, а насправді — вели-
ке бажання і далі розслі-
дувати справу так, щоб 
ніякого розслідування 
не було. Схоже на те, що 
комісію було створено 
якраз під пресконферен-
цію Зеленського, аби ос-
танній мав що відповіда-
ти на незручні запитання 
журналістів, додав Ар-
тюшенко. ■

ПАРЛАМЕНТ

Портфелі навинос
Рада призначила одразу трьох міністрів

■

Іван ЛЕОНОВ

 Кожну свою велику пресконфе-
ренцію президент Зеленський любить 
проводити на тлі гарних декорацій 
та антуражу. Цього разу він підбивав 
підсумки двох років перебування на 
посаді не на столичному фудкорті, не 
на галявині Маріїнського парку, а на 
авіазаводі «Антонов».
 На думку глави держави, недобудо-
ваний літак «Мрія» і новий фюзеляж 
Ан-178, який держава замовила «Ан-
тонову», що були за його спиною під 
час спілкування з журналістами, най-
краще символізують плани влади роз-
будовувати країну мрій. 
 Озвучені Зеленським пріорите-
ти прості: будуємо країну без олігар-
хів (для 40 мільйонів, а не для сотні 
«Форбс»); будуємо країну в смартфоні 
(діджиталізація); будуємо країну, яка 
будує (нові дороги, літаки, школи, 
садки, КПВВ тощо); будуємо країну 
без війни (а тому зміцнюємо армію); 
будуємо країну без корупції (завер-
шити з корупцією Зеленський обіцяє 
до кінця своєї каденції).
 От тільки згодом він так і не зміг 
ясно відповісти на питання, чому 
представники його оточення регу-
лярно і втаємничено зустрічаються 
з тими самими олігархами. Хіба що 
сказав, що «епоха Медведчука завер-
шується». А ще натякнув журналіс-
ту телеканала «Україна», що розуміє, 
від кого той передає йому «привіт», 
цікавлячись збільшенням податків, 
але прізвище власника так і не назвав 
(телеканал належить олігарху Ахме-
тову). 
 При цьому президент вважає, що 
він уже «став вироком» для свого попе-
редника Петра Порошенка (як і обіцяв 
тому під час виборчих перегонів на 
стадіоні), однак той цього ще не зро-

зумів. Він також заперечує, що Украї-
на за його керівництва скочується до 
авторитаризму (на цьому часто наголо-
шують у парламентській опозиції, зок-
рема і в партії Порошенка), мовляв, «у 
нас не диктатура, і не монархія». Зе-
ленський довго пояснював, чому владі 
довелося змінити керівництво Нацбан-
ку і НАК «Нафтогаз», хоча на Заході 
це однозначно сприймають як втручан-
ня влади в діяльність регуляторів. 
 Пообіцявши завершити епоху ко-
рупції, він згадав і про свою передви-
борчу обіцянку завершити епоху бід-
ності. Втім нині через два роки прези-
денства Зеленський каже, що зроби-
ти це найскладніше: «Що стосується 
бідності, то це не просто, не все зале-
жить від мене. Скажу чесно: тисну на 
уряд, щоб збільшували і «мінімал-
ку», і пенсії. З іншого боку, економі-
ка розвивається не дуже добре. Епо-
ха бідності завершиться тоді, коли 
всі будуть сплачувати податки, коли 
буде дерегуляція, коли держава буде 
максимально діджиталізована. Все це 
буде». 
  Зеленському було важко відповіс-
ти, чому так часто змінюються на по-
садах міністри в уряді. Зокрема, на 
питання, чому до його команди пот-
рапляють не найкращі, а, навпаки, 
часто навіть найгірші, президент зро-
зумілої відповіді не дав. Лише запев-
нив, що старих політиків — таких як 
Володимир Гройсман, Арсеній Яце-
нюк чи Юлія Тимошенко — в його ко-
манді не буде.
  І щодо Донбасу: ситуацію на цій 
території Зеленський не проти винес-
ти на всеукраїнський референдум. 
За його словами, у влади є декілька 
планів — А, В, С щодо припинення 
війни і повернення тимчасово окупо-
ваних територій і людей. І референдум 
передбачено одним iз таких планів. ■

ДО РЕЧІ

 У вступному слові Володимир Зеленський радо приділив багато часу запланованим урочистостям з 
нагоди 30-річчя Незалежності України, яке «українці запам’ятають назавжди» і яке триватиме три дні, 
22-24 серпня. 
 Відтак буде і підняття велетенських прапорів в усіх регіонах, і перший саміт «Кримська платформа», 
куди запрошені представники багатьох країн. А ще — саміт «перших леді та джентльменів» і великий 
концерт легенд опери та балету в Оперному театрі. Безпосередньо 24 серпня планується великий війсь-
ковий парад «і на суші, і на воді», а також великий концерт українських зірок на НСК «Олiмпiйський». 
 Зеленський обіцяє, що вперше в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика і в рамках святкуван-
ня всі зможуть побачити її. Окрім цього, президент представив символ 30-річчя Незалежності — квітку, 
яку розробила львівська компанія.

■
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Без партiй i компромiсiв
 «У вогні перетоплюється залізо у 
сталь, у боротьбі перетворюється на-
род у Націю». 
 Його не зупиняли жодні труднощі 
— війни, небезпеки, полони, зневіра, 
еміграція. Бо свобода і незалежність 
України були для нього поза межею 
життя і смерті. 
 23 травня 1938 року пекельна ма-
шинка обірвала політ одного з найви-
датніших українських військових і 
політичних діячів ХХ ст., організато-
ра та провідника Української військо-
вої організації (УВО) та Організації ук-
раїнських націоналістів (ОУН) — пол-
ковника Євгена Коновальця. 
 З 1909 року він здобуває не лише 
юридичну освіту у Львівському уні-
верситеті, а й поліфонічний досвід гро-
мадського-політичного діяча. Є. Коно-
валець помітний у студентському русі 
за створення українського університе-
ту у Львові, у роботі філії «Просвіти», 
«Академічної громади», обирається до 
головної ради Українського студентсь-
кого союзу (УСС), «Тіснішого народно-
го комітету» Української національно-
демократичної партії (УНДП).
 Молодого студента формують «Са-
мостійна Україна» Миколи Міхновсь-
кого, тісні контакти з Дмитром Дон-
цовим. «Знайомство з людьми цього 
кола дало мені змогу зрозуміти при-
нцип соборності України й керувати-
ся ним як основною засадою в моїй по-
дальшій праці», — змотивує він май-
бутню діяльність і боротьбу. 
 Восени 1917 року Є. Коновалець по-
вертається після російського полону до 
революційного Києва та включаєть-
ся в активне військове будівництво, 
здійснюючи в критичні моменти ви-
рішальний вплив на перебіг українсь-
кої національної революції. Він не став 
членом жодної політичної партії. Ко-
мандир залишався відданим ідеї безко-
мпромісної національно-визвольної бо-
ротьби, сильної національної армії та 
понадпартійної національної єдності в 
скрутні часи для держави. 
 У 27 років він уже полковник та ко-
мандує куренем, полком, корпусом сі-
чових стрільців у бойових операціях 
проти більшовицьких і денікінських 
військ. Стрілецькі бойові частини де-
факто стали національною гвардією 
Української Центральної Ради, бо ви-
різнялися не лише високою організо-
ваність і дисципліною, а й потужною 
національною мотивованістю. 
 Січові стрільці під командуванням 
Є. Коновальця фактично врятували 
Центральну Раду, локалізувавши біль-
шовицький заколот у Києві з центром 
на заводі «Арсенал». Рік по тому січові 
стрільці розпочали наступ на Київ та 
під Мотовилівкою розгромили елітні 
гетьманські частини через підписан-
ня Скоропадським договору про фе-
дерацію з майбутньою білогвардійсь-
кою Росією. Опертя на власні сили сис-
темно практикувалося командиром сі-
чових стрільців та його соратниками 
вже в час української революції 1917—
1921 рр. У майбутньому саме цей при-
нцип став основоположним у діяль-
ності УВО та ОУН.
 У листопаді 1918 року полковник 
постав перед складним вибором: виру-
шати на захист рідного Львова та ЗУНР 
перед польським наступом армії Геллє-
ра чи залишатися в Києві та захищати 
УНР. Втрата Львова в українсько-поль-
ській війні 1918—1919 років, на думку 
багатьох дослідників, стала початком 
кінця Української держави. Однак со-
борність України була для Євгена Коно-

вальця надважливою. «Шлях до вільно-
го Львова лежить через вільний Київ», 
— обґрунтує він своє рішення.
 Після поразки визвольних змагань 
1917—1921 років він не втратив віри у 
справу, якій присвятив усе своє життя: 
«Як не буде в нас сили, не осягнемо ні-
чого, хоч би все найкраще для нас скла-
далося. Як же ж будемо мати силу, тоді 
вийдемо побідно з найгіршого лихоліт-
тя і здобудемо все, що нам треба».

Кандидат i дипломат 
 У липні 1920 року полковник Євген 
Коновалець разом iз бойовими побрати-
мами стає співтворцем та командантом 
Української військової організації, фун-
даментом якої стали старшини та вій-
ськовики, загартовані в боях українсь-
кої революції. Її метою була  збройна на-
ціонально-визвольна боротьба та націо-
нальна держава. УВО вдалося впродовж 
короткого історичного проміжку згур-
тувати розрізнений націоналістичний 
рух, консолідувати різні покоління ук-
раїнців навколо української ідеї. В лю-
тому 1929 року у Відні постає Організа-
ція українських націоналістів. Природ-
ньо і заслужено Євген Коновалець стає 
провідником ОУН.
 УВО і ОУН на чолі з Є. Коновальцем 
довелося діяти в умовах насильницької 
русифікації та полонізації, розгортан-
ня мільйонних репресій проти україн-
ців у СРСР, Голодомору 1932—1933 
років, пацифікації на Західній Ук-
раїні, таємних договорів між Пілсуд-
ським, Гітлером, Сталіним, намаган-
нями стерти з лиця землі, асимілюва-
ти один із найбільших народів Європи. 
Тому духовному і фізичному знищен-
ню в умовах бездержавності українці 
змушені були протиставити збройну 
боротьбу за виживання, відродження 
і незалежність.
 За ініціативою Є. Коновальця, який 
проявив себе ще й як талановитий дип-
ломат, ОУН встановила контакти з полі-
тичними лідерами в Литві, Німеччині, 
Великій Британії, Іспанії, Італії, ба, 
навіть далекій Японії. Українське пи-
тання в міжвоєнний період перед євро-
пейськими країнами ставили створені 
ОУН інформаційні служби та органі-
заційні осередки в ключових європей-
ських політичних центрах. Готуючись 
до  збройної боротьби за українську де-
ржавність, з ініціативи провідника ут-
ворено військовий штаб та освітні цен-
три в низці європейських держав для 
підготовки офіцерів i молодших стар-
шин майбутніх збройних сил. 

 Завдяки Євгену Коновальцю закла-
дено фундаментальні основи загально-
світового українського державницько-
го руху, міжнародна сила і вплив якого 
лавиноподібно продовжували зростати 
після Другої світової. Ранiше, за його 
особистою участю, в США та Канаді 
створювалися громадські організації 
січових стрільців, які започаткували 
Українське національне об’єднання 
в Канаді та Організацію державного 
відродження України у США.

Чого боявся тиран
 Йосип Сталін вважав Євгена Коно-
вальця своїм особистим ворогом. Спе-
цоперація проти ОУН розпочалася од-
разу після того, як НКВС у 1930 році 
отримав матеріали установчого Конг-
ресу українських націоналістів iз лю-
того місяця 1929 року у Відні. Сталін 
одразу зрозумів, що перед ним реаль-
ний i дієвий ворог. Виконавцем для 
знищення провідника у 1933 році було 
обрано молодого, але вже досвідченого 
оперативника ОГПУ Павла Судоплато-
ва, який також брав участь у ліквідації 
Троцького.
 Сталін у Кремлі особисто доручив 
Судоплатову готувати варіанти плану 
диверсійно-терористичного замаху та 
віддав наказ на вбивство провідника 
ОУН. Під час цих зустрічей у кабінеті 
Сталіна Судоплатов також був поінфор-
мований одним з організаторів Голодо-
мору в Україні,  членом Політбюро ЦК 
КП(б)У Петровським, що Є. Коноваль-
цю в УССР заочно винесено смертний 
вирок «за надважкі злочини проти ук-
раїнського пролетаріату...».
 Між рядків спецслужбістських «ме-
муарів» Судоплатова вичитуються най-
більші тривоги кремлівського тирана. 
Сталіна насторожували плани ОУН від-
новити з початком війни українську дер-
жаву на етнічних українських землях зi 
столицею в Києві, підготовка кадрів в 
адміністративні органи майбутньої ук-
раїнської держави для областей УССР, 
формування збройних підрозділів для 
відновлення державності.
 Стрімке зростання впливу Євгена 
Коновальця та ОУН на українських 
землях, особливо серед молоді, в краї-
нах Європи, США, Канади, системні 
потуги поставити українське питан-
ня в порядок денний Ліги Націй виве-
ло ОУН у ранг однієї з головних загроз 
сталінського режиму.
 Більше п’яти років Судоплатов вти-
рався в довір’я Євгена Коновальця, ле-
гендований НКВС як «Павлусь», «Ан-

дрій», «Вельмуд-Норберт», «Яцен-
ко», «Валюх» — як нібито учасник ук-
раїнського підпілля на підмосковських 
українських землях. Із часом НКВС 
влаштувало Судоплатова радистом на 
одне з торгових суден і він отримав 
можливість часто бувати за кордона-
ми СРСР. Як же агентові НКВС вдало-
ся завоювати довір’я досвідченого під-
пільника та військовика? Відповідь 
дуже проста: Євген Коновалець осо-
бисто та системно займався створен-
ням української підпільної мережі в 
СРСР.
 Це була четверта за ліком особис-
та зустріч агента «Павлуся» з Євгеном 
Коновальцем. Домовилися зустрітися 
в роттердамському ресторані «Атлан-
та».  «Павлусь» прийшов iз коробкою 
шоколадних цукерок. У розписаній в 
українському стилі коробцi було вмон-
товано бомбу. 
 23 травня 1938 року в призначе-
ний час Судоплатов підійшов до ресто-
рану і побачив за столиком провідни-
ка ОУН. Він сидів один, бо його довіре-
на особа та секретар Проводу ОУН ви-
летів на призначену зустріч iз Відня, 
але запізнився. Агент підсів до Коно-
вальця, поклав на стіл «подарунок» та 
почав вибачатися, що мусить негай-
но повертатися на борт судна. Звичай-
но, Коновалець не хотів втрачати ни-
ток зв’язку з розрізненими осередка-
ми українського підпілля в УССР, тому 
погодився повторно зустрітися того ж 
дня о «п’ятій по полудні». Агент піс-
ля рукостискання спішно вийшов, ви-
конуючи інструкції купив у першому 
ж магазині новий плащ і капелюх i по-
чув хлопок — спрацював його «подару-
нок». Провідник же, попрощавшись з 
«українським підпільником», вийшов 
услід, прихопивши з собою його «ко-
робку цукерок», бо мав чи не єдину 
слабкість у своєму житті — шоколад. 
Біля кінотеатру «Люм’єр» «особистий 
подарунок» від Сталіна спрацював. Єв-
ген Коновалець загинув на місці. Було 
поранено ще двох випадкових перехо-
жих.
 Поліція Нідерландів спрацювала 
дуже оперативно в розслідуванні загад-
кового вбивства провідника ОУН. Адже 
вибух бомби в центрі європейського 
міста — подія неймовірна. У короткий 
час вималювалася основна версія — ра-
дянські чекісти. Слідство доволі швид-
ко дійшло висновку, що вбивство ліде-
ра ОУН — справа рук невідомого агента 
ГПУ на прізвище «Валюх», який при-
був у Роттердам на радянському торго-
вому судні «Менжинський».       
 23 травня — без жодних держав-
них указів, за промовчанням стало для 
українців усього світу Днем Героїв, у 
який віддають честь усім полеглим за 
нашу свободу і незалежність. 
 Жорстоким убивством у Роттерда-
мі Євгена Коновальця Москві не вдало-
ся знищити ОУН. Незважаючи на май-
бутні розлами серед націоналістів, пос-
тать Є. Коновальця мобілізувала сотні, 
тисячі, мільйони молодих українських 
ідеалістів до боротьби за незалежність 
та власну державність. ■

ПОСТАТЬ

Спадщина провiдника
83 роки тому був виконаний сталiнський наказ про лiквiдацiю Євгена Коновальця

■

Перший Конгрес українських націоналістів. Відень, 1929 рік.
Сидять зліва направо 1-й ряд: Юліан Вассиян, Дмитро Андрієвський, 
Микола Капустянський, Євген Коновалець, Микола Сціборський, 
Яків Моралевич, Володимир Мартинець, Микола Вікул.
Фото з сайту wikimedia.org.
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Євген Коновалець.❙



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

10.15, 3.40, 5.35 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

00.05 Комедія «Тато Ден»

ІНТЕР

03.40 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

04.55 «Телемагазин»

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»

10.05, 18.00, 19.00, 4.10 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Скупий»
14.10 Х/ф «Весільний 

переполох»

16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «СБУ. Спецоперація»
01.50 Х/ф «Золото Флінна»

03.20 Т/с «Голос янгола»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.30 Т/с «Принцеса-жабка»

11.10, 4.00 Реальна містика

14.25, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

15.00 Сьогодні Сегодня

17.00 Т/с «Філін-2»

19.00, 23.00, 3.10 Сьогодні

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Про що не 

розкаже річка»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00, 11.50, 13.15 Громадянська 

оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Анти зомбі

11.00 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф «Цар 

скорпіонів»
16.30 Х/ф «Цар скорпіонів-2: 

сходження воїна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф 

«Відшкодування 
збитків»

22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф «Відступники»

02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Профілактика

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 «Мультфільми»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.25 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

13.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

14.30 Х/ф «Людина-мураха»
16.45 Х/ф «Людина-мураха 

та Оса»

19.00 «Аферисти в сітях»

21.00 Х/ф «Три мушкетери»
23.05 Х/ф «Школа Авалон»
01.00 Х/ф «Ефект Лазаря»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.10 Д/с «Бойові машини»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.30 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «5 копійок»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00 «Кондратюк у понеділок»

23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Порт»

07.25, 17.00, 2.55 «Випадковий 

свідок»

07.40 Х/ф «Інтердівчинка»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.25 «Свідок»

13.00 Х/ф «Право на 

вбивство»

14.55 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.50 Х/ф «Брехня та ілюзії»

00.40 Х/ф «Вулиці крові»

03.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

14.00 Т/с «Швидка»

16.30 Т/с «Суперкопи»

19.00 Т/с «Касл»

22.10 Мама реготала. Найкраще

02.15 Мама реготала

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.40 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Та, що бачить завтра»

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 Т/с «Опер за викликом-5»

09.35 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

11.15 «Твій день. Телеміст. 

«2+2»

12.00 Х/ф «Гарячі голови»

13.25 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2020»

20.25 Т/с «Булатов»

22.25, 0.35 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.05 «Дубинізми»

02.20 «Гроші»

03.20 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика

09.00, 19.15 Топ-матч

09.10 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

10.00, 12.20, 12.50, 15.10, 16.30 

«Донецьк і його команда»

10.30 «Наполі» — «Арсенал». 

1/4 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

13.20 «Баварія» — «Лілль» 

(2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.00 «Інтер» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

19.25, 21.50 «Донецьк і його 

команда». Прем’єра

20.00 «Реал» — «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 «Кубок УЄФА. Останій 

герой»

23.40 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

01.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.25 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Барселона» 

— «Штутгарт». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Профілактика

14.00 «AUTO ГОЛ!»

14.30 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.20, 1.50, 3.50 Топ-матч

16.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

17.00, 19.40 «Великий футбол»

17.50 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

23.30 Журнал Ліги чемпіонів

00.00 «Атлетико» — «Баварія». 

1/2 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.00 «Наполі» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Шальке» — 

«Зальцбург» (2016 р. /17). 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20 Правда життя

10.30, 1.25 Речовий доказ

11.40 Прихована реальність

12.35 Скарб.UA

13.30, 19.00 Вижити в дикій 

природі

14.25 Бойові машини

15.20, 19.55 Битва цивілізацій

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

17.05, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.00 Дива природи

22.35 Дика Мексика

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 М/ф «Сельма в місті 

привидів»

11.30 М/ф «Морська бригада»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 1.50 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

18.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

20.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.15 Х/ф «Американська 

незаймана»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 0.00 Сімейка У

09.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45 Країна У-2

11.15 Твій день. Телеміст. ТЕТ

12.00, 16.15 4 весілля

13.15, 2.15 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»

23.30 Одного разу в Одесі

00.30 Країна У

01.45 Казки У

03.15 Щоденники Темного

04.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 

2.30, 5.25 Новини

15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 «Дикі тварини»

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 «Суперчуття»

01.10 Т/с «Імперія»

03.05 Невідомі Карпати

03.35 Енеїда

04.25 Д/ф «Сходи Якова»

05.20 Спорт. Аспект

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ТРАВНЯ 20216 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
24 травня



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»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55 Комедія «Байки Мітяя»

00.30 Комедія «Тато Ден»

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 Т/с «Прекрасна Рані»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «СБУ. Спецоперація»

01.45 Х/ф «Бойовий гіпноз 
проти кіз»

03.10 Т/с «Голос янгола»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Чужі рідні»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50, 13.30, 16.15 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, 21.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

16.45 Х/ф «Цар скорпіонів-3: 

книга мертвих»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

22.30 Т/с «Схованки»

01.20 Громадянська оборона

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

09.30 Х/ф «Інтерстелар»

13.10 «У кого більше?»

15.10 «Хто зверху?»

19.00 «Де логіка?»

20.00 «Improv Live Show»

21.00 Х/ф «Останні лицарі»

23.10 Х/ф «Відьми з 

Сугаррамурді»

01.35 Т/с «Шлях чарівника»

03.00 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

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 «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.55, 17.00, 3.00 «Випадковий 

свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Доживемо до 

понеділка»
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40 «Легенди карного 

розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Республіка ШКІД»
01.25 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.15 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»
09.15 М/с «Сімпсони»
12.45 М/с «Небезпечна зона»
13.30 Т/с «Швидка»
16.40 Т/с «Суперкопи»
19.10 Т/с «Касл»
22.30 Мама реготала. Найкраще
02.25 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Невірна»
23.00 Т/с «Та, що бачить завтра»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Бібліотекарі»
07.45 Х/ф «За лінією вогню»
09.15 Х/ф «Політ Фенікса»
11.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.25 Т/с «Булатов»
22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»
01.50 «Гроші-2020»
02.50 «Відеобімба-2»
04.15 «102 Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Болонья» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Боруссія» (Д) — «ПСЖ» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 
УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Інтер» — «Челсі». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). Ліга 
чемпіонів УЄФА

12.00, 14.40 «Великий футбол»
12.50 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра
16.00 «Донецьк і його команда»
16.40 «Шальке» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу (2016 р. 
/17). Ліга Європи УЄФА

18.30 «Інтер» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

20.30 Топ-матч
20.40 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 
Ліга чемпіонів УЄФА

22.50 Журнал. УЄФА Євро-2020
23.20 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
01.10 LIVE. «Рівер Плейт» 

— «Флуміненсе. Кубок 
Лібертадорес

03.10 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

04.00 «Реал» — «Ліон». 1/8 
фіналу (2009 р. /10). Ліга 
чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Металіст» — «Рапід» 
(2012 р. /13). Ліга Європи 
УЄФА

07.45, 9.45, 12.30, 14.30, 23.50, 
1.50, 3.50 Топ-матч

07.55 «Баварія» — «Арсенал» 
(2012 р. /13). Ліга 
чемпіонів УЄФА

10.00 «Наполі» — «Верона». 
Чемпіонат Італії

11.50 «Донецьк і його команда»
12.40 «МЮ» — «Фенербахче» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 
УЄФА

14.35 «Боруссія» (Д) — «Реал». 
1/4 фіналу (2013 р. /14). 
Ліга чемпіонів УЄФА

16.25 «AUTO ГОЛ!»
16.55 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
18.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів
19.40 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра
21.30 Журнал Ліги Європи
22.00 «Кротоне» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 
Італії

00.00 «Арсенал» — «ПСЖ» 
(2016 р. /17). Ліга 
чемпіонів УЄФА

02.00 «Інтер» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

04.00 «Наполі» — «Арсенал». 
1/4 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.35, 1.25 Речовий доказ
11.45 Україна: забута історія
12.35 Скарб.UA
13.30, 19.00 Вижити в дикій 

природі
14.25 Бойові машини
15.15, 19.55 Битва цивілізацій
16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом
17.05, 21.45 Друге життя 

звичайних речей
18.00 Дива природи
22.35 Дика Мексика
23.30 Вирішальні битви Другої 

світової
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.20 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»
11.10, 18.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 90210»
20.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»
23.10 Т/с «Межа»
02.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Ланчбокс

08.20, 18.10 Шість соток
12.00, 17.20 Удачний проєкт
13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради
14.00 Сам собі кухар
14.30 Квартирне питання
15.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 
Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька
09.45, 19.45 Країна У-2
10.45, 23.00 Одного разу в Одесі
12.15, 16.15 4 весілля
13.15, 1.45 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон
21.15 Х/ф «Знайомство з 

Факерами-2»
00.00 Країна У
01.15 Казки У
02.45 Щоденники Темного
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.45 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Лис і Дрізд»

06.40 М/ф «Найголовніший 

горобець»

06.50 М/ф «Чарівні окуляри»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 16.30 Т/с «Гордість»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.25, 5.05, 5.55 Спорт. 

Аспект

22.00, 1.00 Т/с «Загадковий 

доктор Блейк»

23.05 Наші гроші

00.30 «Підводний всесвіт»

03.00 Енеїда

03.50 Спепроєкт Аеропорт. 

Перший штурм

05.00 АД 242 — Аеропорт
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
«Україна молода» в другому півріччі виходитиме двічі на тиждень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 472 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43 коп.,

до кінця року — 592 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.,

до кінця року —179 грн. 52 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати бере: на 

місяць — 4 грн., на два-три 

місяці — 9 грн., на чотири-

шість місяців — 11 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi 
столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiню-
ють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя 
«УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої 
оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 У складних економічних обставинах, коли багато пе-
ріодичних видань в Україні припинили вихід, «Украї-
на молода» робить усе можливе, щоб читачі отримували 
улюблену газету. Через багаторазове подорожчання за 
попередні роки газетного паперу, друку та доставки га-
зети редакція несе збитки, але мінімальні підвищення 
передплатної вартості ми змушені були робити лише з 
причин збільшення відрахувань пошті за її послуги.
 Щоб надалі долати фінансові труднощі й не підви-
щувати передплатну вартість газети, забезпечуючи її 
постійний вихід, з другого півріччя ми переходимо на 
дворазовий вихід на тиждень. При збереженні ниніш-
ньої ціни ми тільки наблизимось до самоокупності.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед платити «Ук-
раїну молоду» у нинішньому році або не продовжив перед-
плату на друге півріччя, це можна зробити до 18 червня, 
щоб отримувати газету з липня. Оформити передплату 
можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних 
залах поштамтів, у пунктах прий мання пе редплати, на 
сайті ПАТ «Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкованим Ка-
талогом видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертає-
мося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну мо-
лоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, 
сусiдам, знайомим.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55 Комедія «Байки Мітяя»

00.35 Комедія «Тато Ден»

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 Т/с «Прекрасна Рані»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «СБУ. Спецоперація»
01.50 Х/ф «Рудий пес»

03.10 Т/с «Голос янгола»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Чужі рідні»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50, 13.20, 16.15 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»

11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

16.45 Х/ф «Цар скорпіонів-4: 
у пошуках влади»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

22.35 Т/с «Схованки»

01.25 Секретний фронт

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 «М/с Том и Джерри»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.15 Х/ф «Школа Авалон»

13.05 «У кого більше?»

14.55, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Війна Богів»

23.10 Х/ф «Скаути проти 

зомбі»

01.00 Т/с «Шлях чарівника»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.25 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.25 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Чудо в краю 

забуття»

11.00, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.55 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Нічний патруль»

01.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.25, 3.35 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 М/с «Сімпсони»

12.35 М/с «Небезпечна зона»

13.30 Т/с «Швидка»

16.35 Т/с «Суперкопи»

19.10 Т/с «Касл»

22.30 Мама реготала. Найкраще

02.10 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Та, що бачить завтра»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 Одна година з Андрієм 

Сайчуком

19.00 «Велика середа»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.05 Х/ф «Майстер тай-цзи»

10.00 Х/ф «Громобій»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Булатов»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 «Гроші-2020»

02.50 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

07.45, 20.20 Журнал Ліги Європи

08.15 «Рівер Плейт» 

— «Флуміненсе». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 20.50 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

12.05 «Ювентус» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.00, 23.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.25, 18.55 «Студія LIVE»

16.55 LIVE. «U-21. Україна 

— Азербайджан. Турнір В. 

В. Лобановського

19.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

22.40, 3.40 Топ-матч

23.30 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

01.20 Журнал. УЄФА Євро-2020

01.50 «Зальцбург» — «Лаціо». 

1/4 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

03.55 «Баварія» — «Ювентус». 

1/4 фіналу (2012 р. /13). 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» — «ПСВ» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 14.00, 3.45 Топ-матч

07.55 «МЮ» — «Вільярреал» 

(2008 р. /09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.40 «Аякс» — «МЮ». Фінал 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

11.50, 17.45 Журнал Ліги Європи

12.10 «Вільярреал» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.10 «МЮ» — «Рома». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

16.00 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.10 «Рома» — «МЮ». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

20.00, 20.55, 00.15 «Шлях до 

Гданська»

20.45, 22.45 Футбол NEWS

21.45 LIVE. «Вільярреал» 

— «МЮ. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

01.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Нідерландів

01.55 U-21. Україна — 

Азербайджан. Турнір В. В. 

Лобановського

04.00 «Копенгаген» — «Торіно» 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

09.05 Правда життя

10.50, 1.30 Речовий доказ

12.00 Україна: забута історія

12.50 Скарб.UA

13.40, 19.05 Вижити в дикій 

природі

14.35 Бойові машини

15.25, 20.00 Битва цивілізацій

16.20, 20.50 Крізь простір і час із 

Морґаном Фріменом

17.05, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.05 Дива природи

22.35 Земні катаклізми

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.35 Бойовий відлік

02.40 Страх у твоєму домі

03.20 1000 років на Афоні

04.20 Паломництво на Святу 

землю

05.05 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

11.10, 18.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 90210»

20.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.10 Т/с «Межа»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 0.05 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 19.45 Країна У-2

10.45, 23.35 Одного разу в Одесі

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 2.20 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»

00.35 Країна У

01.50 Казки У

03.20 Щоденники Темного

04.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.45 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

06.40 М/ф «Ходить Гарбуз по 

городу»

06.50 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 16.30 Т/с «Гордість»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25 Наші гроші

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.25, 5.55 Спорт. Аспект

22.00, 1.00 Т/с «Загадковий 

доктор Блейк»

23.05 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.30 «Підводний всесвіт»

03.15 Енеїда

04.05 Д/ф «Вибір»
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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, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.35 «Чистоnews-2021»

20.40 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Комедія «Тато Ден»

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 Т/с «Прекрасна Рані»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.00 Х/ф «Бобер»

03.20 Т/с «Голос янгола»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.10 Місія: краса

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

14.25, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10 Слідами

23.50, 2.15 Т/с «Білі троянди 

надії»

01.45 Телемагазин

03.30 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50, 13.25, 16.15 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»

11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

16.50 Т/с «Цар скорпіонів-5: 

книга душ». «Розтин 

покаже»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра

22.35 Т/с «Схованки»
00.35 Х/ф «Вбити Гюнтера»

02.05 Анти-зомбі

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 «М/с Том і Джеррі»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

10.55 Х/ф «Три мушкетери»

13.00 «У кого більше?»

15.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Вікінги»

23.00 Х/ф «Каблучка 

Намейса»

01.25 «Вар’яти»

02.55 «Служба розшуку дітей»

03.00 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп-реванш

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.15 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний патруль»

11.00, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.50 «Легенди карного 

розшуку»

17.50, 4.00 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»

01.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.25, 3.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.40 М/с «Небезпечна зона»

13.35 Т/с «Швидка»

16.40 Т/с «Суперкопи»

19.10 Т/с «Касл»

22.30 Мама реготала. Найкраще

02.20 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Невірна»

23.00 Т/с «Та, що бачить завтра»

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 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

10.00 Х/ф «Чорна вода»

11.55 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Булатов»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 «Гроші-2020»

02.50 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сампдорія» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

07.45 «AUTO ГОЛ!»

08.10 «Інтернасьйонал» 

— «Олвейс Реді». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 12.35 «Студія LIVE»

10.50, 20.40 U-21. Україна 

— Азербайджан. Турнір В. 

В. Лобановського

13.05 Топ-матч

13.20 Журнал. УЄФА Євро-2020

13.50 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.00, 19.50 «Шлях до Гданська»

17.40 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Наполі» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

01.35 Журнал Ліги чемпіонів

02.05 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

03.55 «Мілан» — «Атлетико» 

(2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ріу Аве» — «Динамо» 

(К) (2014 р. /15). Ліга 

Європи УЄФА

07.45, 12.35, 14.30, 19.40, 0.40, 

3.50 Топ-матч

08.00, 11.50 «Шлях до Гданська»

09.40 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

12.40 «Челсі» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.35 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

16.20 Журнал Ліги чемпіонів

16.50, 19.10 «Студія LIVE»

17.20 U-21. Україна — 

Азербайджан. Турнір В.В. 

Лобановського

19.50 LIVE. Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

21.55 Огляд сезону. Чемпіонат 

Нідерландів

22.50 «Інтер» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

00.55 LIVE. «Палмейрас» 

— «Універсітаріо». Кубок 

Лібертадорес

02.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

04.00 «Аталанта» — «Ліон» 

(2017 р. /18). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

09.10 Правда життя

10.45, 1.25 Речовий доказ

11.55 Україна: забута історія

12.45 Скарб.UA

13.40, 19.05 Вижити в дикій 

природі

14.35 Бойові машини

15.25, 20.00 Битва цивілізацій

16.20, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.10, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.05 Дива природи

22.35 Земні катаклізми

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Прокляття відьом

04.10 Прокляття скіфських 

курганів

04.55 Потойбіччя. Сни

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

11.10, 18.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 90210»

20.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.10 Т/с «Межа»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 19.45 Країна У-2

10.45, 23.00 Одного разу в Одесі

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 1.45 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 Х/ф «Твої, мої і наші»

00.00 Країна У

01.15 Казки У

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.50 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Черевички»

06.40 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»

06.50 М/ф «Нікудишко»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 16.30 Т/с «Гордість»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.25, 2.45, 5.05, 5.55 Спорт. 

Аспект

22.00, 1.00 Т/с «Загадковий 

доктор Блейк»

23.05 Схеми. Корупція в деталях

00.30 «Підводний всесвіт»

03.15 Енеїда

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
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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»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 Комедія «Джентльмени 

удачі»

22.10 «#Гуднайтклаб-2021»
22.50 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

01.10 Комедія «Усі в захваті від 

Мері»

03.10 «Розсміши коміка»

05.15 «Світське життя-2021»

06.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 23.50 «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 Т/с «Прекрасна Рані»

14.30, 15.30, 1.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

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

рояль»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.20 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса

12.50, 15.30 Т/с «Доньки»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Повернення до 

себе»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.05 Факти

04.50, 13.25, 16.15 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»

11.50, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Відшкодування 

збитків»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель-шоу

22.50 «На трьох-10». Прем’єра

23.50 «На трьох»
01.30 Х/ф «Спаун»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 «Абзац!»

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 «М/с Том і Джеррі»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.50 «Хто проти блондинок?»

13.40 «Шахраї в мережах»

15.35 «Де логіка?»

16.40 Х/ф «П’ята хвиля»

18.50 Х/ф «47 ронінів»

21.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»

22.50 Х/ф «Привид будинку 

на пагорбі»

01.00 «Вар’яти»

02.20 «Служба розшуку дітей»

02.25 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.20 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20, 4.00 «Правда життя»

07.50, 3.15 «Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»

11.00, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

15.00 Х/ф «Без права на 

провал»

17.00 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Зухвалість»

01.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.20, 3.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 М/с «Сімпсони»

12.35 М/с «Чортовийки»

13.35 Т/с «Швидка»

16.50 Т/с «Суперкопи»

19.00 Х/ф «Відчайдушні 

шахрайки»

20.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»

22.30 Х/ф «Секс-відео»

00.20 Мама реготала. Найкраще

03.00 Мама реготала

СТБ

05.25 Т/с «Кафе на Садовій»

09.10, 19.00, 22.45 «Холостяк»

13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

23.50 «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 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Х/ф «Політ Фенікса»

08.20 Х/ф «Атака кобри»

10.25 Х/ф «G.I. JOE: атака 

кобри-2»

12.25 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»

21.50 Х/ф «Перевага Борна»

23.55 Х/ф «Детоксикація»

01.50 «Гроші-2020»

02.50 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

08.00, 19.55, 1.30, 3.35 Топ-матч

08.10 «Палмейрас» — 

«Універсітаріо». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

12.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.25, 19.25 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.55 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.25, 18.55 «Студія LIVE»

16.55 LIVE. U-21. Україна 

— Узбекистан. Турнір В. 

В. Лобановського

20.10 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

21.05 Журнал. УЄФА Євро-2020. 

Прем’єра

21.35 LIVE. Італія — Сан-

Марино. Контрольна гра

23.40 «Кротоне» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

01.45 «Брага» — «Бенфіка». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Ліга Європи УЄФА

03.55 «Ювентус» — «Реал». 1/2 

фіналу (2014 р. /15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фенербахче» — «Зоря» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 9.45, 14.30, 16.25, 3.35 

Топ-матч

07.55 Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

10.00, 23.25 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

11.45, 22.30 Огляд сезону. 

Чемпіонат Нідерландів

12.40 U-21. Україна — 

Азербайджан. Турнір В. В. 

Лобановського

14.35 «Болонья» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.40 «Барселона» 

— «Баварія». 1/2 

фіналу (2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.30 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

20.20 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

01.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

01.45 «U-21. Україна — 

Узбекистан. Турнір В. В. 

Лобановського

03.55 «Свонсі» — «Наполі» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 5.25 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

08.55 Правда життя

10.40, 1.25 Речовий доказ

11.50 Україна: забута історія

12.40 Скарб.UA

13.35 Вижити в дикій природі

14.30 Повітряні воїни. 

15.20, 19.50 Битва цивілізацій

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.00, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

17.55 Дива природи

18.55 Дика Мексика

22.35 Земні катаклізми

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

11.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 90210»

18.35 Х/ф «Краcуня на всю 

голову»

20.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.15 Х/ф «Любіть Куперів»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Ланчбокс

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 19.45 Країна У-2

10.45, 23.00 Одного разу в Одесі

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 1.45 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

00.00 Країна У

01.00 Казки У

02.35 Теорія зради

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.50 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Бегемот і Сонце»

06.40 М/ф «Братик Кролик та 

Братик Лис»

06.50 М/ф «Будиночок для 

Равлика»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 16.30 Т/с «Гордість»

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25, 0.30 Перша шпальта

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 «Суперчуття»

20.25 «Світ дикої природи»

21.55, 0.25, 2.45, 5.05, 5.55 Спорт. 

Аспект

22.00, 1.00 Т/с «Загадковий 

доктор Блейк»

23.05 #ВУКРАЇНІ

03.15 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Комедія 

«Свати»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.05 ТСН

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Вечірній квартал»

22.15 «Жіночий квартал»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2021»

01.10 Комедія «Любов зла»

03.05 Мелодрама «Хочу бути 

тобою»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Як посварився 
Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

06.55 «Слово предстоятеля»
07.00 Х/ф «Фантоцці йде на 

пенсію»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «Підкидьок»
13.20 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»

16.00 Т/с «Не жіноча робота»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Д/п «Булгаков. Великий 

киянин». Прем’єра
23.10 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

02.05 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»

03.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 1.00, 2.15 Реальна містика

09.00 Прем’єра! Всюди люди. 

Панама

10.00 Прем’єра! Всюди люди. 

Домінікана

11.10 Т/с «Опікун»

15.20, 21.00 Т/с «Таємниця 

Марії»

20.00 Головна тема

01.45 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Громадянська оборона

06.30 Анти-зомбі

07.20 Х/ф «Цар скорпіонів-3: 
книга мертвих»

09.25 Х/ф «Цар скорпіонів-4: 
у пошуках влади»

11.20, 13.00 Х/ф «Цар 
скорпіонів-5: книга 
душ»

12.45 Факти. День

13.30 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Планета мавп»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

21.05 Х/ф «Світанок планети 
мавп»

23.35 Х/ф «Петля часу»

01.40 Т/с «Таємні двері»

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 1.30 «Вар’яти»

08.10, 10.00 «Kids time»

08.15 М/ф «Тримай хвилю»

10.05 «Орел і решка. Чудеса 

світу.»

11.00 «Орел і решка»

14.05 М/ф «Бебі бос»

16.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк»

17.45 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк-2»

19.00 Х/ф «Веном»

21.00 Х/ф «Перший месник»

23.35 Х/ф «Вен Вайлдер 

— король вечірок»

02.25 «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 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.30 Бла-бла таксі

12.15, 15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.20, 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»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Гу-га»

08.35 Х/ф «Протистояння»

12.35, 2.45 «Випадковий свідок»

13.50 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Формула 

кохання»

21.15 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

23.15 Х/ф «Перегони»

01.10 «Таємниці кримінального 

світу»

03.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 0.30 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40 М/с «Чортовийки»

12.40 М/с «Сімпсони»

15.10, 3.15 Мама реготала

17.10 Х/ф «Історія лицаря»

19.45 Х/ф «Робін Гуд. Принц 

злодіїв»

22.30 Х/ф «Робін Гуд: 

чоловіки в колготах»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05, 10.50 Т/с «Невірна»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

21.50 «Супермама»

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»

13.15 «Запорєбрик NEWS»

13.35 «Новини від Христини»

14.15, 15.15, 16.10 Д/ф

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «ДжеДАІ-2020»

10.15 «Загублений світ»

13.50 Т/с «Бібліотекарі»

16.15 Х/ф «Бандитки»

18.00 Х/ф «Леді Яструб»

20.30 Х/ф «Велика стіна»

22.10 Х/ф «Міньон»

00.05 Х/ф «Самоволка-72»

01.45 «Відеобімба-2»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.40 Топ-матч

06.10 Італія — Сан-Марино. 

Контрольна гра

08.10 «ПСЖ» — «Ман Сіті». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.50, 13.10 «Студія LIVE»

11.20 «U-21. Україна — 

Узбекистан. Турнір В. В. 

Лобановського

13.50 «Реал» — «Челсі». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.45 Журнал Ліги чемпіонів

18.15 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00, 20.55, 00.15 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Челсі». Фінал. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.00 Журнал. УЄФА Євро-2020

01.30 «Інтер» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

03.15 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

04.10 «Баварія» — «Бенфіка». 

1/4 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «АІК» — «Дніпро» (2012 

р. /13). Ліга Європи УЄФА

07.45, 14.30, 20.55, 23.00, 1.00 

Топ-матч

07.55 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

09.40 «Челсі» — «МЮ». 

Фінал (2007 р. /08). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.45, 23.10 Італія — Сан-

Марино. Контрольна гра

14.45 Журнал Ліги чемпіонів

15.15 «Баварія» — «Челсі». 

Фінал (2011 р. /12). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.20 Журнал. УЄФА Євро-2020

18.50 LIVE. Швеція — 

Фінляндія. Контрольна гра

21.10 U-21. Україна — 

Узбекистан. Турнір В. В. 

Лобановського

01.10 «Аталанта» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

03.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Нідерландів

03.55 «Ліверпуль» — «Бордо» 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.35, 1.20 Містична Україна

09.25 Правда життя

11.10 Речовий доказ

12.20, 23.30 Битва цивілізацій

13.15 Місця сили

14.45 Бойові кораблі

15.40 Найекстремальніший

18.25, 0.25 Вижити в дикій 

природі

19.20 Земні катаклізми

21.00 Таємниці королівських 

убивств

02.10 Там, де нас нема

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 М/ф «Мауглі дикої 

планети»

12.30 Х/ф «Краcуня на всю 

голову»

14.30 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

00.00 Х/ф «Життя за межею»

01.50 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30 Ідеї ремонту

10.20, 0.10, 3.40 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50, 22.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Ліно»

11.00 М/ф «Реальна білка»

12.35 Х/ф «Стоптані 

туфельки»

13.45 Х/ф «Принцеса Мален»

14.55 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

16.40 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

20.30, 22.30 Країна У-2

23.00 Ігри Приколів

00.00 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

02.30 Теорія зради

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 1.30, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

07.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

08.05 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

09.05 Візуальний код

09.35, 3.00 #ВУКРАЇНІ

10.05, 0.30 Спецпроєкт «Хвиля»

11.00 «Гори — життя над 

хмарами»
12.05 Х/ф «Літо в місті»

13.45 «Боротьба за виживання»

14.10, 17.05 Міста та містечка

14.25 Телепродаж

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05 Концерт. Іво Бобул
17.45 Х/ф «Іосиф Прекрасний. 

Намісник фараона»
19.30, 21.25 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»

23.00 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»

01.55 Д/ф «Три Івани»

02.55, 5.30 Спорт. Аспект

05.00 Невідомі Карпати
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.55 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

12.05 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

13.15, 3.20 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Х/ф «Халк»

23.50 Комедія «Джентльмени 

удачі»

01.40 Х/ф «Едвард руки-

ножиці»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

04.40 Х/ф «Живе такий 

хлопець»

06.15 Х/ф «Фантоцці бере 

реванш»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.45 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.10 Х/ф «007: казино 

рояль»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

00.40 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Скарби Агри»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.40 Сьогодні

06.50 Реальная містика

08.15 Т/с «Врятувати Віру»

17.00, 21.00 Т/с «Хіба можна 

мріяти про більше»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Провінціалка»

01.45 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.50 Т/с «Жіночий лікар-5»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

05.55 Факти

06.20 Не дай себе обдурити

08.10 Анти зомбі

09.00 Секретний фронт

10.00 Громадянська оборона

10.55 Т/с «Пес»

11.55, 13.00 Х/ф «Планета 
мавп»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

16.20 Х/ф «Світанок планети 
мавп»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Війна за планету 
мавп»

23.20 Х/ф «Сікаріо-2: проти 
всіх»

01.35 Т/с «Таємні двері»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 0.55 «Вар’яти»

06.20 «Таємний агент»

07.40, 9.40 «Kids time»

07.45 М/ф «Бебі бос»

09.45 Х/ф «Останні лицарі»

11.45 Х/ф «Вікінги»

13.45 Х/ф «47 ронінів»

15.50 Х/ф «Перший месник»

18.10 Х/ф «Перший месник: 

друга війна»

21.00 Х/ф «Перший месник: 

протистояння»

00.00 «Improv Live Show»

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

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10 Д/c «Масштабні інженерні 

помилки»

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»

23.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

00.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

01.55 Огляд преси

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.45 Х/ф «Вірність»

07.20 «Слово предстоятеля»

07.30 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.20 Т/с «Смерть у раю»

13.35 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

15.35 Х/ф «Формула 

кохання»

17.15 Х/ф «Чорна стріла»

19.00 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни...»

20.40 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

22.15 Х/ф «Прямий контакт»

00.00 Х/ф «Перегони»

02.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 0.35 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.50 М/с «Чортовийки»

12.50 М/с «Сімпсони»

15.10, 3.15 Мама реготала

17.10 Х/ф «Робін Гуд. Принц 

злодіїв»

20.00 Х/ф «Чудова сімка» 

22.30 Х/ф «Ананасовий 

експрес»

СТБ

05.15 «Невідома версія. 

«Джентльмени удачі»

06.00 «Невідома версія. 

«Білоруський вокзал»

07.00 Х/ф «Баламут»

08.50 Х/ф «Три плюс два»

10.25 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.15 «Хата на тата»

15.10 «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, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.25 «Війна за незалежність»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «ДжеДАІ-2020»

10.00, 1.10 «Загублений світ»

13.50 Т/с «Бібліотекарі»

14.40 Т/с «Бібліотекарі-2»

16.10 Х/ф «Майор Пейн»

18.00 Х/ф «Екстремали»

19.50 Х/ф «Ямакасі»

21.40 Х/ф «13-й район: 

ультиматум»

23.20 Х/ф «Париж. Місто 

мертвих»

02.10 «Відеобімба-2»

04.10 «Найкраще»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Швеція — Фінляндія. 

Контрольна гра

07.45, 20.35 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

08.15, 23.25 U-21. Україна 

— Узбекистан. Турнір В. 

В. Лобановського

10.00, 15.40, 22.00 Футбол NEWS

10.20 Італія — Сан-Марино. 

Контрольна гра

12.10 «AUTO ГОЛ!»

12.40 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.30 «Вільярреал» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи УЄФА

16.00, 19.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.40 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.05 LIVE. Швейцарія — США. 

Контрольна гра

23.10, 1.15, 3.20, 5.25 Топ-матч

01.30 «Боруссія» (Д) — «ПСЖ» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

03.35 «Атлетико» — «Лестер». 

1/4 фіналу (2016 р. /17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Айнтрахт». 

1/16 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 8.50, 17.50, 19.50, 21.50, 

23.50 Топ-матч

07.55 Огляд сезону. Чемпіонат 

Нідерландів

09.00, 12.50, 0.00, 3.50 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

10.40, 1.40 «Ман Сіті» 

— «Челсі». Фінал. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.40, 22.00 Швеція — 

Фінляндія. Контрольна гра

15.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

16.00 U-21. Україна — 

Узбекистан. Турнір В. В. 

Лобановського

18.00 Туреччина — 

Азербайджан. Контрольна 

гра

20.00 Італія — Сан-Марино. 

Контрольна гра

04.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.20, 1.25 Містична Україна

09.10 Правда життя

10.55 Речовий доказ

12.05, 23.30 Битва цивілізацій

13.00 Історія Києва

13.55 Брама часу

14.40 Бойові кораблі

15.35 Найекстремальніший

18.20 Вижити в дикій природі

19.20 Земні катаклізми

21.00 Таємниці королівських 

убивств

00.25 Боротьба за виживання

02.15 Там, де нас нема

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

12.00 М/ф «Мауглі дикої 

планети»

13.35 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

23.00 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков. Небачене»

00.00 Х/ф «Інша Боварі»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

08.50, 0.10 Ідеї ремонту

09.10 Королева декору

12.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Сенсації екрана

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Лісова братія»

11.15 М/ф «Ранго»

13.15 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»

15.30 Х/ф «Знайомство з 

Факерами-2»

17.15 Х/ф «Твої, мої і наші»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

20.30, 22.30 Країна У-2

23.00 Х/ф «Чому він?»

01.10 Панянка-селянка

02.20 Щоденники Темного

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 1.30, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Козлик і його горе»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.20, 19.10 «Боротьба за 

виживання»

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, 22.00 Ті, що змінили світ

14.30 Телепродаж

15.05 Країна пісень

16.05 Концерт. Арсен Мірзоян

17.10 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

18.20 «Хижаки підводного 

світу»

19.50 Пишемо історію

21.25 Дорога до Токіо

23.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

23.30 «Світ дикої природи»

00.30 Спецпроєкт «Шлях»

01.55 Д/ф «Норильське 

повстання»

02.55, 5.30 Спорт. Аспект

03.00 #ВУКРАЇНІ

05.00 Невідомі Карпати
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Вдома добре, 
а в сусідів 
краще
На брак українських 
заробітчан скаржаться 
польські підприємці 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пандемія внесла зміни в усі сфери 
нашого повсякденного життя — не ста-
ло винятком і заробітчанство: українсь-
кі шукачі кращої долі за кордоном ви-
мушені були масово повернутися на 
Батьківщину. 
 Чимало їх полишило й сусідню 
Польщу, тож реакція на це сусідів-ро-
ботодавців не забарилася. Наразі поль-
ські роботодавці відчувають гостру 
нестачу сезонних найманих працівни-
ків з України.
 У повідомленні Аналітичного цент-
ру міжнародної компанії з працевлаш-
тування Gremi Personal зазначили, що 
польські фермерські господарства і під-
приємства галузі гостинності, такі як 
готелі, кафе і ресторани, заявили про 
відчутні труднощі у зв’язку з браком 
людей, зокрема українських найманих 
працівників. Підприємці скаржаться, 
що через нестачу працівників на сезон-
них роботах відчутна частина врожаю 
може зіпсуватися, бо він залишиться не 
зібраним на полях.
 Зауважимо, що карантинні обме-
ження в Польщі, пов’язані з пандемією 
коронавірусу, не вплинули на кількість 
постійних робочих місць для українців, 
проте питання дефіциту робочої сили 
саме в сільському господарстві все ще 
залишається відкритим.
 Подібна ситуація і в готельно-ресто-
ранному бізнесі: цьогоріч працюючі на 
згаданому ринку польські бізнесмени 
скаржаться, що їм терміново потрібен 
обслуговуючий персонал — офіціанти, 
бармени, бариста, покоївки, кухарі. За-
звичай ці вакансії закривали українці.
 Варто наголосити, що дійсні пос-
відки на проживання у Польщі мають 
більше 483 тис. іноземців, найчисель-
ніша група серед них (понад 265 тисяч) 
— це громадяни України.
 Як повідомив речник Управління у 
справах іноземців Якуб Дудзяк, най-
частіше у Польщі оселяються молоді 
люди: майже 275 тис. іноземців із дій-
сними дозволами на перебування — 
особи віком 20-39 років. Найприваб-
ливішими місцями проживання для 
іноземців є Мазовецьке, Малопольсь-
ке, Великопольське та Нижньосілезь-
ке воєводства, а найменше — Свенток-
шиське.
 Нагадаємо, що раніше уряд Польщі 
прийняв рішення офіційно зобов’язати 
українських найманих працівників 
(заробітчан) платити податки на тери-
торії цієї країни. Заповнити необхідні 
декларації та згодом відрахувати кош-
ти до польського державного бюджету 
українці зможуть після отримання спе-
ціальних кодів-ідентифікаторів. Нато-
мість заробітчани отримають право на 
відшкодування відрахувань і спеціаль-
ні податкові пільги. Згідно з прийня-
тим рішенням уряду Польщі, найма-
ним працівникам необхідно отримати 
відповідний код-ідентифікатор протя-
гом місяця.
 А за прогнозами експертів-аналіти-
ків, попит на трудових мігрантів з Ук-
раїни у ЄС збережеться і після зняття 
covid-обмежень. 
 Додамо, що в 2020 році лише 34% 
опитаних мігрантів з України замис-
лювалися про придбання нерухомості в 
Польщі, проте за перші три місяці 2021 
року ситуація кардинально змінилася, 
і цього разу понад 55,5% опитаних ма-
ють намір розглянути це питання. ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Вкотре бачимо бажання 
офiсу президента в ручному 
режимі керувати економікою 
України та план радників Зе-
ленського — набрати корот-
кострокових електоральних 
балів. Цього разу — на штуч-
ному зниженні цін на бензин. 
 Після відставки голови 
«Нафтогазу» Андрія Кобо-
лева, танців із КС та вже від-
працьованого в січні кейсу зі 
стримування цін на природ-
ний газ, коли його вартість 
директивно обмежили до поз-
начки у 6,99 грн за куб (чому 
не до 7 грн за куб — не пояс-
нили), маємо нове підтверд-
ження алгоритму прийняття 
рішень — популізм та непро-
фесіоналізм. 
 Цього разу на позачерго-
вому травневому засіданні 
Кабмін запровадив держав-
не регулювання цін на пали-
во, тим самим порушивши 
свої ж домовленості півтора-
місячної давнини з операто-
рами паливного бізнесу. 31 
березня 2021 року уряд під-
писав з Нафтогазовою асо-
ціфцією України меморан-
дум, в якому запевнив, що 
сприятиме «створенню умов 
для прозорої та добросовіс-
ної конкуренції на ринку на-
фтопродуктів України, ди-
версифікації джерел поста-
вок як з вітчизняних, так і 
з зарубіжних нафтоперероб-
них заводів, вільного ціноут-
ворення на ринку нафтопро-
дуктів». Після майже двора-
зового зростання цін на нафту 
на світових ринках наприкін-
ці 2020-го — на початку 2021 
року з $38/барель до $69 по-
дорожчали й нафтопродукти. 
Але як тільки ціна бензину 
перетнула позначку 30 грн/
л, у Кабміні почали наполег-
ливі «консультації» з опера-
торами ринку на тему «вона 
повинна бути нижча, ніж 30 
грн/л» 
 З 12 травня введено де-
кларування підвищення цін: 
АЗС повинна за 20 днів попе-
редити регулятора, якщо за-
плановане підвищення пере-
вищить 1%. «Нафтогаз Ук-
раїни» щодекади випуска-
тиме розрахунковий рівень 
граничної ціни на бензин А-
95 і ДП. За основу буде взя-
то європейські котирування, 
враховано акциз і ПДВ, а та-
кож додано валову націнку 
в розмірі 5 грн для бензину і 
7 грн для дизпалива. Таким 
чином, середня ціна дизель-
ного палива в травні з ураху-
ванням граничної націнки 
має становити 27,89 грн/л, 
бензину — 30,22 грн/л. Уряд 
вніс бензини марок А-92 і А-
95, а також дизпаливо до пе-
реліку соціально значущих 
товарів.
 Створюючи обмеження, 
чиновники вдались до без-
заперечного аргументу — на 
половині українських запра-
вок ціни нижчі, ніж у міжна-
родних та українських грав-
ців. Хоча дослідження «Кон-
салтингової групи А-95» по-
казують, що напередодні 

запровадження цінових об-
межень 86% АЗС не пору-
шували встановлені гранич-
ні ціни. Обмеження припали 
на решту 14% автозаправ-
них станцій загальною чи-
сельністю близько тисячі. 
Це OKKO, WOG, Socar і Shell, 
вартість палива на яких була 
вище розрахункового рів-
ня Мін економіки. При цьо-
му фактично ціни продажу в 
цих мережах на 90% відпові-
дали граничному рівню , але 
преміальні марки були вищі. 
Саме ці оператори ринку по-
яснили, що торгувати пре-
міальним бензином за штуч-
но встановленими цінами 
збитково для мереж, та одно-
часно припинили продаж. А 
могло б бути й по-іншому. 
 «Пусте. Наш кмітливий 
народ завжди щось вигадає. 
Вдасться до неймінгу, перей-
менує «звичайний» дизель 
або залишить на колонках 
тільки фірмовий, крутитиме 
картками лояльності, що да-
ють знижки 2-3-4 грн/л, на-
раховуватиме літраж, але за 
своєю ціною, для готівкової 
оплати теж щось придумає, 
аби лише обійти ту дурну-
вату заборону. Зрештою, всі 
пам’ятають бочки з пальним, 
які стояли уздовж доріг при 
регулюванні ринку пально-
го в 2005 році за уряду Юлії 
Тимошенко», — почали шви-
денько кидати рецепти в со-
ціальних мережах... Так, рі-
шення ні сире ні випечене, бо 
в тій же мережі Socar немає 
«простого» дизпалива, зате 
є дві марки фірмового NANO 
ДТ і DIESEL NANO Extro. 
Мережа продовжує реаліза-
цію обох марок за цінами, що 
перевищують встановлені ре-
гулятором. 
 Але в Україні сфе-
ра операторів АЗС не є 
конкурентною,бо ціни не ре-
гулює невидима рука ринку! 
Експерт Сергій Куюн вважає, 
що «більше 50% заправок, 

які торгують за мінімальни-
ми цінами, останні 9 місяців 
працюють з негативною на-
цінкою або фактично допла-
чують покупцям. Продажі 
палива через ці «благодійні» 
АЗС у минулому році склали 
32%, хоча в 2019 році вони 
не перевищували 20%. Звід-
ки така щедрість? «На очах у 
всіх БРСМ везе тисячами тонн 
октанозбільшуючі розчинни-
ки, торгує бензином з міні-
НПЗ, видає незрозумілі чеки 
на заправках. У них ціна на 
заправках нижча, ніж у нас у 
закупівлі!» — говорить акціо-
нер великої мережі заправок, 
описуючи секрети привабли-
вих цін. Мережа АЗС, які пра-
цюють під брендами Авіас, 
Sentoza, ANP (загалом до неї 
входять понад тисячу запра-
вок по всій Україні), не при-
пиняла роботи.
 Фактично уряд своїми дія-
ми штовхає серйозні мережі 
АЗС до сірого ринку, до про-
тизаконних оборудок. Тих 
легальних гравців, які так чи 
інакше втратять заробіток на 
10-12% клієнтів, яким було 
однаково, яка ціна. До речі, 
маячня з брендовим пальним 
закінчилася швидко: в неді-
лю Мінекономіки терміново 
виписало роз’яснення, яким 
«вивело» преміум марки па-
лива з-під дії постанови про 
дежрегулювання. Власники 
«Бентлі», які трошки зляка-
лися перспективи заливати 
в бак народний А95, з полег-
шенням зітхнули. 
 Хто виграє від ситуації 
дер жавного регулювання 
цін — так це тіньовий бізнес 
із сумнівною якістю пально-
го. Держава ж — навпаки. 
Для тіньового бізнесу пали-
ва податкова складова — ак-
циз та ПДВ — в ціні пального 
сягає 40% (це 12 грн/л). От і 
маємо на колонці привабливі 
25грн/л. При цьому втрати 
держбюджету від махінацій 
на ринку нафтопродуктів, 

які до 14 травня оцінювалися 
в 22 млрд грн, ймовірно, ста-
нуть ще більшими. Головна ж 
проблема залишилась. Про-
даж фальсифікованого па-
лива з міні-НПЗ і нафтобаз, а 
також масові порушення ка-
сової дисципліни переваж-
но фіксуються на станціях 
нижнього цінового сегмен-
ту. В країні більше 25 міні-
НПЗ, що випускають сурога-
ти, по ринку ходять мільяр-
ди неврахованого «кеша» із 
заправок, продаються доку-
менти. Або, навпаки, міні- 
АЗС, побудовані за найкра-
щими стандартами, приватні 
підприємці не можуть ввести 
в експлуатацію. 
 Треба зауважити, що на-
передодні запровадження об-
межень уряд намагався до-
мовитися «по-хорошому» з 
гравцями і пообіцяв притис-
нути тіньовиків, якщо ті три-
матимуть ціну до 30 грн/л. В 
ефір полетіли повідомлення 
про здобутки: глава Держав-
ної фіскальної служби Вадим 
Мельник наприкінці квітня 
заявив, що з початку року 
його відомство вилучило з 
незаконного обігу палива на 
суму 1,1 млрд грн, припини-
ло діяльність 10 незаконних 
міні-НПЗ і більше 240 під-
пільних АЗС. Але підтверд-
ження цим діям за запитом 
податкового комітету парла-
менту так і не надав, мовляв, 
державна таємниця. Сло-
вом, чергова державна пока-
зуха. Хто буде відповідати 
за таку державотворчу обо-
рудку? Знайдеться відстав-
ний міністр Петрашко, який 
свого часу заявляв про готов-
ність уряду забезпечити ста-
більність цін на нафтопро-
дукти. Які ми на 80% імпор-
туємо за світовими цінами. 
Тобто пообіцяв стабільні ціни 
у світі? А втім, діагноз «по-
пулізм та непрофесіоналізм» 
щодо дій влади — давно вже 
не новина. ■

РУЧНИЙ РЕЖИМ

Королі бензоколонок
Ціни на пальне, стій! 
Раз, два

■

Малюнок з сайту rivnepost.rv.ua.❙
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Ласкаво просимо, 
але не всіх
Посли ЄС погодилися відкрити 
кордони для іноземців
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Є рішення євросоюзних послів у справі дозволу в’їзду 
для іноземців на територію ЄС, але за певних умов, пові-
домила Єврокомісія. Європейський Союз відкриває кордо-
ни для тих, хто вже щеплений препаратами, які завізовані 
Європейською агенцією ліків, та для тих, хто приїжджає з 
країн, де низький показник заражень коронавірусом. Про 
досягнення компромісу в середу повідомила речниця Порту-
галії (що головує нині у Раді ЄС) в комітеті постійних пред-
ставників ЄС. Цю угоду ще має затвердити Рада ЄС у вигляді 
рекомендації, але це вже буде лише формальність. Ухвален-
ня може відбутися або на засіданні міністрів торгівлі, або за 
письмовою процедурою.
 Деталі того, про що домовилися постійні представники 
країн ЄС, стануть відомі лише після остаточного ухвалення 
рішення. Послабити обмеження Єврокомісія запропонувала 
3 травня. Оскільки повноваження відкривати кордони ма-
ють винятково держави, то Рада ЄС ухвалить ці послаблен-
ня у вигляді рекомендації. Кожна країна об’єднання впро-
ваджуватиме їх на свій розсуд. Але загальний наратив та-
кий, що Рада ЄС рекомендувала державам-членам відкри-
ти кордони для іноземних туристів, які повністю щеплені 
від коронавірусу. 
 Європейський Союз робить більше зусиль для того, щоб 
знову відкритися для туристів, через більше року після по-
чатку пандемії, зазначає зі свого боку «Євроньюс». 27 країн-
членів погодилися впускати до себе гостей звідти, де успіш-
но йде вакцинація. Мандрівник повинен довести, що йому 
зроблено належну кількість уколів за два тижні до відправ-
лення. Вирішено також полегшити надання третім країнам 
статусу безпечних залежно від кількості інфікованих.
 Однак Євросоюзу не вдалося узгодити документ для поїз-
док між країнами-членами. Переговори трьох головних ор-
ганів влади загальмували через розбіжності про ціну ПЛР-
тестів і про необхідність повної вакцинації молодих людей. 
Тим часом країни-члени вже почали розробляти свої посвід-
чення про відсутність у пасажирів коронавірусу. Це усклад-
нює завдання створення спільного і єдиного сертифікату для 
всього Євросоюзу до червня. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Пізно ввечері 19 травня, вже в 
ніч на 20 травня за київським ча-
сом, у столиці Ісландії Рейк’явіку 
відбулася перша зустріч глав 
дипломатії США та Росії — Ен-
тоні Блінкена та Сергія Лаврова. 
Зустріч пройшла в кулуарах засі-
дання Арктичної ради, вже по її 
закінченнi. Арктична рада — це 
форум, створений у 1996 році, 
який об’єднує держави арктичної 
зони. Тут обговорюють питан-
ня взаємної співпраці, захисту 
корінних народів регіону, стало-
го розвитку та охорони навко-
лишнього середовища. Членами 
Ради є: США, Канада, Росія, Нор-
вегія, Швеція, Фінляндія, Данія 
та Ісландія.

Перевага — стабільним і 
передбачуваним відносинам 
 Одним із головних питань, об-
говорених під час зустрічі, була 
очікувана зустріч президен-
тів Джо Байдена та Володимира 
Путіна. Останнім часом амери-
кансько-російські відносини знач-
но погіршилися. Причинами є: пі-
дозри у втручанні в американські 
вибори, кібератаки, будівництво 
«Північного потоку-2», ескалація 
конфлікту на сході України, знову 
гарячий ізраїльсько-палестинсь-
кий конфлікт та ув’язнення росій-
ського опозиціонера Олексія На-
вального. Через взаємні звинува-
чення сторони неодноразово вво-
дили санкції та контрсанкції один 
проти одного.
 Держсекретар США перед 
зустріччю обрав явно примирли-
вий тон. «Ми б віддали перева-
гу більш стабільним і передбачу-
ваним відносинам iз Росією», — 
сказав Блінкен у вівторок. Він од-
нак додав, що «водночас ми чітко 
дали зрозуміти, що коли Росія 
вирішує вдаватися до безрозсуд-
них або агресивних дій, спрямо-
ваних проти наших інтересів або 
проти інтересів наших союзників 
і партнерів, ми діятимемо у від-
повідь. Не тому, що ми прагнемо 
конфлікту чи ескалації, а тому що 
такі виклики не можна залишати 
безкарними». Блінкен у вівторок 
також поширив у твіттері допис 
з осудом російського захоплен-
ня українського Криму: «Ми за-
суджуємо утиски Росії в Криму, 
особливо 18 травня, коли ми вша-
новуємо 77-му річницю сталінсь-
кої депортації кримських татар з 
їхнього рідного півострова», ци-
тує його слова «Голос Америки».
 Блінкен сказав, що зустріч із 
Сергієм Лавровим буде важливою 
нагодою випробувати пропозиції, 
щоб США та Росія могли співпра-
цювати у вирішенні певних пи-
тань: таких як ядерне роззброєн-
ня, кліматичні зміни, Близький 
Схід, Іран, Північна Корея тощо. 
Блінкен, ніби виправдовуючись, 
заявив під час зустрічі з Лавро-
вим, що Сполучені Штати зму-
шені діяти проти Росії для захис-
ту своїх національних інтересів. 
«Ми будемо відповідати, якщо 
Росія діє агресивно проти нас, 
наших партнерів, наших союзни-
ків. Не для того, щоб влаштову-
вати ескалацію, не для того, щоб 
домагатися конфлікту, а для того, 
щоб захистити наші інтереси», 
— підкреслив глава Держдепу. 
За його словами, президент США 
Джо Байден «словом і ділом» про-
демонстрував готовність амери-

канської сторони відповідати на 
дії Росії.
 У зазвичай різкого і гострого 
на язик Лаврова також прогля-
дали деякі нотки примирливо-
го тону, але при цьому він не міг 
втриматися від властивого йому 
нахабства та сарказму. Міністр 
закордонних справ Росії запев-
нив американського держсекре-
таря Ентоні Блінкена в готовності 
російської сторони до відверто-
го і взаємоповажного діалогу зi 
США. Глава російського МЗС за-
значив, що погляди Москви і Ва-
шингтона на багато міжнародних 
питань різняться, однак від відно-
син двох країн у значній мірі зале-
жить ситуація у світі. «Наша по-
зиція дуже проста: ми готові обго-
ворювати всі без винятку питання 
при розумінні, що це обговорення 
буде чесним, iз фактами на столі і, 
звичайно, на засадах взаємопова-
ги», — заявив Лавров. За його сло-
вами, Москві та Вашингтону слід 
співпрацювати в галузях, які від-
повідають інтересам обох країн, 
зокрема у сфері стратегічної ста-
більності.

«Подарунок примирення» 
 Перед зустріччю глав МЗС 
США і Росії Москва та Вашин-
гтон припинили взаємні звину-
вачення та пішли на поступки. 
Скоріше, на поступки пішов Ва-
шингтон. «Подарунком прими-
рення» від Вашингтона Москві 
стало те, що адміністрація прези-
дента Джо Байдена не вводитиме 
санкції проти оператора газопро-
воду «Північний потік-2» та його 
директора Маттіаса Варніга з мір-
кувань національних інтересів. 
Про це, посилаючись на джерела, 
повідомляють агенції «Рейтер» і 
Axios. Подібний варіант санкцій 
може лише дещо сповільнити ре-
алізацію проєкту, але аж ніяк не 
загрожує його остаточному завер-
шенню. За інформацією Axios, у 
Білому домі вважають, що єди-
ним способом зупинити будів-
ництво газопроводу «Північний 
потік-2» є санкції проти кінцевих 
споживачів російського газу в Ні-
меччині. Про які саме обмеження 
йдеться, не повідомляється.
 Але про повну відмову від сан-
кцій поки що зарано говорити. 
Найближчим часом Держдепарта-
мент направить до Конгресу пере-
лік пов’язаних iз «Північним по-
током-2» організацій, які, з точки 
зору відомства, «заслуговують» 
санкційного тиску. За даними ви-
дання Politico, в цьому списку ви-
являться чотири російськi судна і 
чотири компанії, які беруть участь 
у будівництві газопроводу — вони 
напевно потраплять під санкції. 
При цьому Вашингтон не запро-

ваджуватиме будь-які обмежен-
ня проти німецьких компаній і їх 
представників, бо це може погір-
шити його відносини з Берліном.
 Держдепартамент США не 
буде вводити санкції щодо опе-
ратора «Північного потоку-2» 
Nord Stream 2 AG. Про це сказа-
но в доповіді зовнішньополітич-
ного відомства, яку представили 
Конгресу, передає агенція новин 
Bloomberg, посилаючись на дже-
рела. У документі, який був пред-
ставлений у середу, 19 травня, 
Конгресу США, Держдеп заяв-
ляє, що Nord Stream 2 AG, згідно 
з американськими законами, зай-
мається діяльністю, яка підпадає 
під санкції, проте Білий дім ви-
рішив не накладати обмежуваль-
ні заходи на оператора газопрово-
ду з причин, пов’язаних iз націо-
нальною безпекою.
 І, нарешті, всі крапки розста-
вив сам Ентоні Блінкен. Призу-
пинення санкцій проти операто-
ра «Північного потоку-2» Nord 
Stream 2 AG і його глави Маттіаса 
Варніга відповідає інтересам Спо-
лучених Штатів, повідомив він. 
Відповідна заява опублікована на 
сайті Держдепу в ніч на 20 трав-
ня.
 Міністр закордонних справ 
ФРН Хайко Маас заявив, що США 
ухвалили рішення щодо проєкту 
«Північний потік-2» з огляду на 
дуже хороші відносини між краї-
нами, а також той факт, що Берлін 
— важливий партнер для Вашинг-
тона.
 Прессекретар президента Росії 
Дмитро Пєсков визнав, що поки 
повідомлення про відмову від сан-
кцій проти оператора «Північного 
потоку-2» складно сприймати як 
якийсь «сигнал». Проте факт поя-
ви таких публікацій він оцінив по-
зитивно. Головний науковий спів-
робітник Інституту США і Канади 
РАН Володимир Васильєв у роз-
мові з «Газетой.Ru» висловив дум-
ку, що остаточна стратегія США 
щодо «Північному потоку-2» буде 
вироблена саме після зустрічі глав 
зовнішньополітичних відомств. 
При цьому експерт вважає, що 
США стурбовані відносинами з Ні-
меччиною через її домінуючу роль 
в Євросоюзі. Заступник директо-
ра Центру комплексних європей-
ських і міжнародних досліджень 
НДУ ВШЕ Дмитро Суслов також 
вважає, що відмова від санкцій по 
газопроводу пов’язана з німець-
ким, а не російським фактором. 
«Санкції завдали б удару по їхніх 
стосунках, а зараз відновлення 
співпраці з Німеччиною — пріо-
ритет адміністрації Байдена. Але 
саме ставлення до цього проєкту в 
Вашингтоні не змінилося», — го-
ворить Суслов. ■

У Білорусі в житловій зоні впав військовий літак
 У Білорусі розбився військовий літак, двоє пілотів змогли катапульту-
ватися, але обидва загинули, оскільки висота була замалою для розкриття 
парашутів, повідомляє Бі-Бі-Сі. У березні через помилку механізму ката-
пультування так загинули троє російських пілотів, яких викинуло з літака на 
землю і їм не вистачило висоти для парашутів. Як повідомляє Міноборони 
Білорусі, льотчики намагалися відвести літак від житлової зони. Але на фото 
і відео з місця падіння видно, що машина впала серед житлових будинків й 
осколками пошкодило двоповерхівку. Інформації про жертви серед цивіль-
них білоруська влада не розголошує. Катастрофа сталася біля міста Барано-
вичі на заході країни. Розбився літак Як-130 116-ї штурмової авіаційної бази 
в місті Ліда. Це нові російські учбово-бойові літаки, які взяли на озброєння 
російської армії у 2010 році та експортували до Білорусі у 2015—2016 роках. 
Ці машини здатні нести 3 тис. кг бойового навантаження — керовані та неке-
ровані ракети, бомби та гармати. Точні причини загибелі білоруських льотчи-
ків має назвати слідство. Білоруські медіа пишуть, що демонстраційні польо-
ти літаків планувалися на майбутньому святкуванні 150-річчя Барановичів. 
Загинули командир ланки учбово-бойової ескадрильї у званні майора Анд-
рій Ничипорчик i лейтенант Микита Куканенко. 

Україна домовилася про вивезення українців 
із Сектору Гази 
 Україна домовилася про «зелений коридор» для евакуації громадян Ук-
раїни з Сектору Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу, 
повідомив у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він 
додав: якщо не станеться якихось форс-мажорних подій через загострен-
ня конфлікту, впродовж 48 годин така евакуація відбудеться. «Значну робо-
ту вже проведено, наразі ми виходимо на фінішну пряму», — зазначив він. 
Кулеба поінформував, що в Секторі Гази нині перебувають орієнтовно 1 тис. 
600 українців. «З них 127 уже виявили бажання повернутися на Батьківщи-
ну», — сказав міністр. За його словами, з таким проханням звернулися не 
тільки українці, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

НОВИНИ ПЛЮС■

Лавров і Блінкен обрали примирливий тон.❙

КОНТАКТИ

Потепління в «арктичній зоні» 
У Рейк’явіку відбулася перша зустріч керiвникiв зовнішньополітичних 
відомств США і Росії

■
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«Я дуже задоволений «золотом» чемпіонату Європи, особливо тому, що 
два роки не плавав 1500 метрів. Було проведено велику роботу, але ще 

багато потрібно зробити, аби бути кращим у цій сфері».
Михайло Романчук
український плавець

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Що ближче літо, то більше 
країн у світі починають послаб-
лювати коронавірусні обмежен-
ня. Водночас у Японії, де влітку 
заплановане проведення XXXII 
Літніх олімпійських ігор, навпа-
ки, все більше регіонів оголошу-
ють пов’язаний з епідемією ко-
ронавірусу надзвичайний стан. 
На цьому тлі в Країні Світанко-
вого Сонця зростає кількість гро-
мадян, які наполягають на необ-
хідності повторного перенесення 
Ігор або ж цілковитої їх відміни.
 Приміром, опитування 
японської газети The Asahi 
Shimbun показало, що більше 
80% респондентів проти того, 
аби Токійська олімпіада відбу-
лася цього літа. Так, 40% вва-
жають за необхідне її перенести, 
а 43% опитаних узагалі підтри-
мують ідею з її остаточним ска-
суванням. Паралельно з цим в 
Японії набирає обертів кампанія 
під назвою «Зупинимо Олімпіа-
ду в Токіо». Ініційовану її органі-
заторами петицію за дев’ять днів 
підписали 350 тисяч осіб, і тепер 
її має розглянути уряд країни.
 Противники Олімпіади-2020 
переконані, що в умовах невщу-
хаючої коронавірусної пандемії 
пріоритетне фінансування по-
винно бути в медичної галузі, а не 
у великого спортивного проєкту. 
Власне, японці побоюються того, 
що зі стартом Ігор в їхній країні 
стрімко зросте рівень захворю-
ваності на коронавірусну інфек-
цію й медична система не впо-
рається з великим напливом хво-
рих. Свою підтримку цій ідеї вис-
ловили дві опозиційні японські 
партії. Їхні лідери вимагають від 
японського уряду дій, які убезпе-
чать медичну службу від піково-
го навантаження в умовах пан-
демії.
 При цьому представники 

керівної в Японії Ліберально-де-
мократичної партії не виключа-
ють, що в разі визнання факту 
про неможливість проведення 
олімпійських змагань нічого ін-
шого не залишиться робити, як 
відмовитися від реалізації цієї 
ідеї. Однак зрозуміло, що ска-
совувати або знову переносити 
Ігри-2020 в Японії наважаться 
лише в крайньому випадку. Ска-
жімо, представники правлячої 

партії як альтернативу черговій 
відміні Ігор серед іншого розгля-
дають i варіант iз мінімізацією 
кількості глядачів на олімпійсь-
ких об’єктах.
 Нагадаємо, що Японія вже 
відмовилася від прийому спор-
тивних уболівальників з-за кор-
дону. А з повністю порожніми 
трибунами Токійська олімпіада 
матиме взагалі сумний вигляд. 
Утім можливість продажу теле-

візійних прав без прибутку ор-
ганізаторів Олімпіади-2020 точ-
но не залишить. Водночас відсут-
ність глядачів на трибунах змо-
же убезпечити японську націю 
від такого небажаного  спалаху 
коронавірусної інфекції. 
 Хай там як, а губернатор Токіо 
Юріко Коїке наголошує, що місто 
продовжує працювати над органі-
зацією «безпечних та спокійних» 
Олімпійських ігор. ■

ОРГПИТАННЯ

Під гамір протесту
У Японії все більше громадян наполягають на необхідності скасування чи перенесення 
Олімпіади-2020

■

ІНФРАСТРУКТУРА

 Спортивні магніти
 Як повідомив заступник голови 
офісу президента Кирило Тимошенко, 
в Україні до 2024 року мають з’явитися 
25 «спортивних магнітів». У рам-
ках програми «Велике будівництво» в 
кожному регіоні країни зводять багато-
функціональний спортивний об’єкт, де 
можна буде проводити всеукраїнські 
та міжнародні змагання з не менш ніж 
п’яти олімпійських видів спорту.

■
Офіційні особи оргкомітету «Ігор-2020» підтверджують свою відданість Олімпіаді.
Фото з сайту www.japantimes.co.jp.

❙
❙

Григорій ХАТА

 На початку минулого десятиліття 
керівництво Федерації плавання Ук-
раїни взяло курс на точкову підтримку 
вітчизняних плавців.  Визначивши не-
велику групу найбільш перспективних 
спортсменів, потенційно здатних вигра-
вати медалі великих міжнародних тур-
нірів, саме для них минулими роками 
ФПУ створювала максимально сприят-
ливі умови підготовки. 
 Перед Олімпіадою-2016 головну ува-
гу було прикуто до спринтера Андрія Го-
ворова.  Забезпечивши йому режим пов-
ного сприяння, на виході ФПУ отрима-
ла від Андрія в Ріо високе п’яте місце на 
50-метрівці вільним стилем.
 Новий олімпійський цикл подарував 
українському плаванню іншого перспек-
тивного олімпійця. Відтоді, як у свої 20 
років Михайло Романчук показав 15-й 
час у кваліфікаційному запливі 1,5 кіло-
метрової дистанції на Іграх-2016, вихо-
ванець Петра Нагорного досяг величез-
ного прогресу. Він регулярно здобував 
золоті нагороди на дорослих чемпіона-
тах Європи, виборював титули віцечем-
піона на світових форумах. Однак най-
головнішим було те, що Михайло на 
рівних змагався з олімпійським чемпіо-
ном Ріо-2016, італійцем Грегоріо Паль-
тріньєрі.
 Цьогорічний чемпіонат Європи з 
водних видів спорту, котрий триває в 
Будапешті, знову подарував шануваль-
никам плавання захопливу дуель між 
українським та італійським стаєром. 
Заключні метри 1,5-кілометрової дис-
танції обидва плавці долали, перебу-
ваючи в авангарді «пелотону». Пока-
завши в кваліфікації найкращий час, 
Романчук так само впевнено плив і у 
фіналі. А от Пальтріньєрі після неви-

разного відбору, де він був лише сьо-
мим, у медальному запливі віднайшов 
додаткові резерви й здивував чималу 
кількість своїх візаві.
 Утім виграти в українського плавця 
фінальне торкання йому не вдалося. Уп-
родовж усієї дистанції Романчук працю-
вав на максимальних обертах, тож на ос-
танніх 50 метрах уже мав кілька секунд 
фори над грізним опонентом. Зрештою, 
в боротьбі за європейське «золото» Ми-
хайло випередив Пальтріньєрі на три се-
кунди.
 «Я спробував активно почати фіналь-
ний заплив і подивитися, що вийде. Десь 
на півдорозі почав відчувати втому, ма-
буть, через змагання на відкритій воді. 
Тож зараз 14 хв 42 сек — це хороший 
час. Дивлячись на Токіо, це чудова точ-
ка відліку», — заявив італієць.
 При цьому сам Романчук у Буда-
пешті показав результат (14.39,89), 
який на Олімпіаді в Ріо-2016 дозволив 
би йому стати бронзовим призером.
 «Я дуже задоволений цим результа-
том, особливо тому, що два роки не пла-
вав 1500 метрів. Була проведена велика 

робота, але ще багато потрібно зробити, 
аби бути кращим у цій сфері», — відзна-
чив Романчук.
 До слова, три роки тому, на акватич-
ному чемпіонаті Європи в Глазго, Ми-
хайло тріумфував на дистанціях 400 та 

800 метрів вільним стилем. Тепер же, 
після будапештського тріумфу, в його 
активі вже три титули чемпіона Євро-
пи. Хоча зрозуміло, що від Михайла всі 
чекають олімпійської медалі. І це — го-
ловне. ■

ВОДНІ ВИДИ

Медальні контури
Лідер вітчизняної 
плавецької збірної 
тріумфував на чемпіонаті 
Європи в Будапешті

■

У боротьбі за європейське «золото» на 1500 м Михайло Романчук випередив 
чинного олімпійського чемпіона Грегоріо Пальтріньєрі з Італії.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Зламався автомобіль. Поїхала 
в автосервіс, назвали ціну 20 тисяч 
гривень і жодних гарантій. Поїхала 
в гаражі, там усе зробили за пляшку 
горілки і за дві години. Думала піти 
в поліклініку, а тепер думаю, що піду 
в гаражі.

* * *
  Зінаїда Марківна намагала-
ся триматися невимушено, але про 
себе проклинала цей гороховий суп.

* * *
 Сьогодні привітала свекруху:
 — Бажаю вам, мамо, всього 
того, що ви бажаєте мені, але под-
війно. 

 Так у неї чомусь око засмикало-
ся.

* * *
 Генеральне прибирання. Ста-
ла викидати все непотрібне. Чоловік 
і кіт намагаються не потрапляти на 
очі.

* * *
  Запам’ятайте, Мойшо, краще 
бути останнім у списку мільйонерів, 
ніж першим у списку «кращі праців-
ники місяця».

* * *
  У дитинстві боявся темряви. 
Прийшла квитанція за світло, тепер 
став боятися світла.

По горизонталі:
 1. Речовини, які підвищують 
силу і стійкість організму, заборо-
нені у спорті. 7. Сорт пшениці з бі-
лим твердим зерном, що дав назву 
крупі та білому хлібу. 8. Речовина, на 
яку знахарі виливали з людини пере-
ляк. 9. Анексований півострів, який 
дає можливість зрозуміти, хто тобі 
друг, а хто — ворог. 10. Чорна суб-
станція в космосі, гравітація якої на-
стільки сильна, що жодна з части-
нок не може її покинути. 12. Бойо-
ва палиця середньовічного лицаря. 
15. Пергамент, на якому зішкребли 
попередній напис і залишили новий. 
18. Село на Дніпропетровщині, що 
славиться своїм розписом. 19. Дво-
рянський титул. 22. Річка на Полтав-
щині. 24. У деяких країнах Африки 
і Латинської Америки — сільсько-
господарський робітник, який че-
рез борги перетворився на боргово-
го раба. 25. Давній український одяг, 
легка, вкорочена жіноча свитка. 26. 
Тимчасове поселення кочівників. 
27. Пристрій для чищення пляшок 
чи унітазів. 
По вертикалі:
 1. Місто у Швейцарії, де тра-
диційно проходить найпрестижні-
ший економічний форум. 2. Сели-
ще під Донецьком, де досі точаться 
бої і гинуть люди. 3. Козак із Май-
дану, який спочатку став депутатом, 

а потім — таксистом. 4. Герой ро-
мано-германських казок, який шу-
кає скарби під землею і охороняє їх. 
5. Німецький парламент. 6. Син Де-
дала, який так і не навчився літати. 
11. Вихід м’яча за межі поля у фут-
болі. 13. Один із найвідоміших фут-
болістів в історії. 14. Мережа спор-
тивних клубів. 16. Спеціальна спору-
да-усипальниця для зберігання тру-
ни відомої особи. 17. М’який диван 
без спинки. 18. ... Іван — гора в Кар-
патах. 20. Межа, кордон. 21. Грошо-
ва одиниця Франції, Бельгії, Швей-
царії до введення євро. 23. «І все на 
світі треба пережити, і кожен фініш 
— це, по ..., старт» (Ліна Костенко). 
24. Невелика виразка на шкірі, яка 
так дошкуляє підліткам. ■

Кросворд №46
від 14—15 травня

Дара ГАВАРРА

 Темношкіра модель 50-річна Наомі 
Кемпбелл вперше стала матір’ю, про що 
поспішила повідомити у своєму інстагра-
мі, виклавши фото, на якому ніжно три-
має у своїх руках малесенькі ніжки. Про 
своє бажання мати дітей модель говори-
ла давно, проте, переступивши 40-річ-
ний рубіж, шанси жінки з кожним роком 
зменшувалися. Проте ще в 2017-му Наомі 
в одному з інтерв’ю розповіла, що досяг-
нення науки подарували їй надію мати ді-
тей. Що ж, як кажуть, мрії збуваються, 
хоч пані Кемпбелл за весь цей період не 
спо стерігали вагітною, та й сама вона ніде 
про це не повідомляла.
 Відразу на цю новину в інстаграмі мо-
дельки посипався шквал привітань від 
селебріті. Серед них були, зокрема, і ди-
зайнер Марк Джейкобс, і британський ре-
дактор Vogue Едвард Еннінфул (до речі, 
Кемпбелл стала першою темношкірою 
моделлю, яку надрукували на обкладин-
ці цього журналу), й багато інших. 
 Нагадаємо, Наомі досі залишаєть-

ся успішною у своїй про-
фесійній кар’єрі, незва-
жаючи на досить поваж-
ний, як для моделі, вік. 
Екзотична зовнішність, 
бездоганна фігура і, 
звісно, харизма при-
ваблюють до Чорної 
Перлини, як назива-
ють Наомі, не лише 
кутюр’є, редак-
торів модних жур-
налів, споживачів 
цього продукту мас-
медіа, а й чоловіків. І хоча ро-
манів із представниками силь-
ної статі у зірки подіумів було 
чимало, проте завести сім’ю 
жінці так і не вдалося. Мабуть, 
сильний і досить складний ха-
рактер не сприяв міцним сто-
сункам із протилежною стат-
тю, проте тепер моделі є куди 
направити всю свою нерозтра-
чену любов і ніжність. ■

з 24 до 30 травня

 Овен (21.03—20.04). Сімейне життя має 
свої принади, тому цiнуйте тi моменти, якi вам 
дарує ваша друга половинка. Будьте уважнi, не 
випустiть iз рук удачу.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Телець (21.04—21.05). Найважливі-
шою складовою вашого успіху стане здоро-
вий спосіб життя. Геть шкідливі звички, бiль-
ше займайтеся спортивними вправами.
 Дні: спр. — 25; неспр. —27.

 Близнюки (22.05—21.06). Випадок до-
поможе вам розкрити прихованi таланти, а все 
iнше залежить вiд вас. Тиждень сприятливий 
для здійснення планiв.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Якщо вам захочеться 
чогось нового, спробуйте подивитися на своє 
хобi з iншого боку. Наприкiнцi тижня ви отри-
маєте важливi новини.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Нарештi ви закiн-
чили всi справи, тож не грiх i вiдпочити. Мо-
жете поїхати на вiдпочинок або просто вла-
штуйте вечiрку, на яку запросiть близьких i 
друзiв.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Діва (24.08—23.09). Ви вважаєте, що за-
порука успіху в завоюваннi висот, але не все те 
золото, що блищить. Уважно прислухайтеся до 
порад близьких
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Терези (24.09—23.10). Друзi допомо-
жуть подолати труднощі. Щоб зробити при-
ємне близьким, подбайте заздалегiдь про не-
дiльний вiдпочинок.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вам запропо-
нують ризикований проєкт, завдяки якому ви 
не тільки збагатитеся самі, а й виведете інших 
на шлях процвітання.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Знаючи ваші 
організаторські здібності, начальство довірить 
вам відповідальну роботу. Вашої енергії виста-
чить не на одне серйозне доручення.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваш бiзнес бла-
гополучно розвивається. Друзi пiдтримають 
вас у всiх справах. Будьте уважнi з докумен-
тами, уникайте сумнiвних оборудок.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Водолій (21.01—19.02). Підприємці 
займуться реорганізацією своєї справи. Мож-
ливі переїзд у новий офіс, змiна колективу i 
навiть робота в іншому напрямі. Прибутки га-
рантованi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Риби (20.02—20.03). Хоч якi б справи 
ви починали, все приноситиме прибутки. У вас 
буде відчуття, що ви граєте в безпрограшну ло-
терею.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■

Наомі Кемпбелл.❙

БЕБІ-БУМ

Наомі Кемпбелл вперше 
стала матір’ю 
Тепер у Чорної Перлини є маленька донечка 

■

22—23 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +21...+23. Пiслязавт-
ра вночi +11...+13, удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +22...+24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +17...+19. 

20 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 13-19 градусiв, у Днiпрi — 16.

Людмила Таран: Не питай, за що 
це мені, запитуй — навіщо

Письменниця, яка подолала рак, 
ділиться сокровенними моментами, 
пережитими у боротьбі за здоров’я 
тіла та стійкість душі
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