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Наше підприємство 

візьме участь у 

програмі оновлення 

електростанцій Іраку 

за кошти США

РИМА ТИЖНЯ

Розмова з...
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

— Здається, на сході 
Надходить війна! 
Що скажеш, Володя? 
— Та ну її на!.. 
— На сході під бомбами стогне земля! 
— Мені б у Катар, на теплі моря... 
— Ти встанеш для захисту рідних земель? 
— А що, захопили уже Буковель? 
З війною я щось та придумаю... 
О! Потрапить під санкції РНБО! 
А щоб здивувати Європу і світ, 
Під санкції візьмемо також ковід! 
А був би на місці моїм дурачок — 
Порожніх наїлися б ви балачок!

Вірус і локдаун

стор. 13»

або Росія демонструє 

слабкість гучним 

брязкотом зброї 

по українських 

нервових клітинах

Ще три області переходять 

до «червоної зони» 

карантину, однак, попри 

обмеження, кількість хворих 

і надалі зростає 

Ціновий галоп в Україні тільки наростає.
Фото з сайта dnpr.com.ua.

❙
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«Недообнулений» Путін,

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,892 грн 

1 € = 33,138 грн

1 рос. руб. = 0,358 грн

Яйця і МВФ
Причинами подорожчання вітчизняних продуктів 
частково є «ковідні» виплати в США, 
підвищення зарплат і локдаун в Україні
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«Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною 
на території Запорізької області. Вердикт суду набирає законної сили після 
закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, 
тобто з 23 квітня 2021 року». 

Тарас Кремінь 
мовний омбудсман

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
планують виділити з 

держбюджету на виплати ФОПам по 8 тисяч, заявили 
в Міністерстві соціальної політики України.

2,9 млрд гривень
— аукціонна ціна, 

за яку продали Запорізький «Завод напівпро-
відників», поінформували на сайті «Прозо-
ро».

євро
на гумані-

тарну допомогу для Донбасу виділяє 
Австрія, повідомив посол України в 
Австрії Олександр Щерба.

платників
податків в Україні 

задекларували минулоріч доходи в сумі по-
над 1 млн грн, підрахували в Державній по-
датковій службі.

скоротилася
кількість ув’язнених в Україні за остан-
ні 20 років, похвалилися в Мін’юсті.

140 млн 2,5 тис. На  77,5%1,5 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

НА ФРОНТІ

Безперспективна 
перспектива 
Маємо нові втрати на передовій, а ТКГ не може узгодити 
припинення вогню через позицію Росії 

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 У Запорізькій області російсь-
ка мова більше не регіональна. Від-
повідне рішення ухвалив окружний 
адміністративний суд. Відтепер на 
робочих засіданнях та сесіях депута-
ти повинні спілкуватися винятково 
українською мовою. Також українсь-
ка буде єдиною державною для регіо-
ну в офіційному листуванні, докумен-
тації та спілкуванні в державних ор-
ганах. «Нарешті скасовано рішення 
про визнання російської мови регіо-
нальною на території Запорізької об-
ласті. Вердикт суду набирає законної 
сили після закінчення строку подан-
ня апеляційної скарги всіма учасни-
ками справи, тобто з 23 квітня 2021 
року», — заявив мовний омбудсман 
Тарас Кремінь. Додамо, у 2018 році 
Конституційний Суд України визнав 
закон «Про засади державної мов-
ної політики», який надавав статус 
російській мові як регіональній, не-
конституційним. Та попри це «регіо-
нальні мови» таки мають місце в До-
нецькій, Луганській, Миколаївській 
та ще низці областей України. Упов-
новажений із захисту державної мови 
Тарас Кремінь заявляв, що окремі ор-
гани місцевого самоврядування досі 
ведуть справи російською, угорською 
або ж румунською мовами, а це пряме 
порушення чинного закону. 
 Дивну заяву цього тижня зроби-
ла прессекретарка президента Украї-
ни Юлія Мендель. За її словами, в Ук-
раїні є «українська російська» мова. 
Сталося це в ефірі телеканалу «Дом». 
Мендель заявила, що російська мова 
є нібито культурною спадщиною Ук-
раїни. Однак на цьому не все — Юлія 
Мендель розкритикувала й закон про 

мову. За її словами, цей закон так і 
не допоміг, щоб уся країна перейш-
ла на українську. «Українська мова, 
як і ідентичність, — це ширше явище, 
ніж винятково протистояння Росії. І 
в цьому наше поки ще не усвідомлене 
багатство. А російська, точніше, ук-
раїнська російська, мова, — це части-
на культурного розмаїття нашої краї-
ни», — зазначила Мендель. На її дум-
ку, і зараз, і раніше російська мова не 
була і не є власністю винятково Росії. 
Так, речниця глави держави нагадала, 
що англійську мову використовують 
у різних країнах і на континентах — 
в Австралії, в США, в Індії тощо, але 
Велика Британія не вважає англійсь-
ку мову тільки своєю. Відтак вона вис-
ловила переконання, що і Росія не є 
монополістом на російську мову. «І 
нам пора давно самим демонополізу-
вати російську мову. І голосно заяви-
ти, що в Україні є українська російсь-
ка мова», — підкреслила Мендель. 
 Нагадаємо, 16 січня 2021 року на-
були чинності норми статті 30 Закону 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», які 
регулюють використання державної 
мови у сфері обслуговування спожива-
чів. Відповідно до цієї статті, держав-
ною мовою мають звертатися до спо-
живачів в усіх сферах обслуговуван-
ня. Зокрема, підприємства, установи 
та організації усіх форм власності; фі-
зичні особи-підприємці, суб’єкти гос-
подарювання, які обслуговують спо-
живачів (у тому числі інтернет-мага-
зини). Вимога стосується не лише сфе-
ри торгівлі. Йдеться також про освіту 
(а також гуртки і секції), медичне об-
слуговування, надання соціальних, 
юридичних, транспортних та інших 
послуг. ■

СПІВРОБІТНИЦТВО

Україна і СВІТло
Наше підприємство візьме участь у програмі оновлення 
електростанцій Іраку за кошти США

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 ДП «Завод «Електроважмаш» уклав 
меморандум про участь у реалізації про-
грами оновлення електростанцій в Іра-
ці. Як повідомила пресслужба підприєм-
ства, загальна вартість проєкту — 1,2 мі-
льярда доларів. «Меморандум передбачає 
співпрацю в проєктуванні та виробництві 
агрегатів потужністю 1300 МВт, — каже 
в.о. гендиректора заводу Віктор Бусько. 
— Невдовзі буде затверджено робочий 
план для підписання трирічного контрак-
ту на суму понад 50 мільйонів доларів. Це 
великий проєкт, що має неабияке значен-
ня як для нашого підприємства, так і для 
всієї України». 
 Після тримісячних переговорів згада-
ну угоду підписали Віктор Бусько та пред-
ставники чеської компанії, що виступає 
генеральним підрядником у реалізації 
проєкту. Сторони також домовилися про 

створення робочої групи, яка узгодить 
усі необхідні технічні деталі й підготує 
робочу документацію. Участь харків’ян 
у будівництві іракських електростанцій 
стала можливою після того, як «Електро-
важмаш» підтвердив успіх у фінансово-
му оздоровленні підприємства і надав га-
рантії про своєчасне та високоякісне ви-
конання замовлень. 
 Цими днями харківські машинобудів-
ники отримали добру звістку і на внут-
рішньому ринку. Наразі «Електроваж-
маш» завершує процедуру сертифікації, 
що дозволить йому брати участь у техніч-
ному оновленні Укрзалізниці. До цього 
часу харків’яни аналогічну продукцію 
постачали, в основному, на експорт, ос-
кільки не мали акредитації для участі у 
вітчизняних тендерах. Тепер же сторо-
ни мають намір підписати дорожню кар-
ту, що передбачає співробітництво згід-
но з Концепцією розвитку локомотивно-
го парку Укрзалізниці до 2023 року. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті знову втрати: 5 квітня двоє 
український бійців полягли на російсь-
ко-українській війні. Так, від кульово-
го поранення поблизу Авдіївки на До-
неччині загинув військовослужбовець 
Владислав Мороз із села Халаїдове, що 
на Черкащині. Його застрелив російсь-
кий снайпер поблизу населеного пункту 
Спартак.
 Другий загиблий на сході України — 
військовослужбовець 92-ї окремої ме-
ханізованої бригади Віктор Гелебрант, 
який проживав у Краснокутській гро-
маді, що на Харківщині: боєць заги-
нув від пострілу в голову зі стрілецької 
зброї, перебуваючи на бойовому чергу-
ванні неподалік населеного пункту Зо-
лоте-4 Луганської області.
 На жаль, і 6 квітня ЗСУ втратили бій-
ців на передовій: унаслідок ворожих об-
стрілів один український воїн отримав 
поранення, несумісні з життям, а окрім 
цього, інший військовослужбовець за-
гинув внаслідок підриву на невідомому 
вибуховому пристрої.
 Російсько-окупаційні війська про-
довжують вести обстріли позицій ук-
раїнських захисників: 7 квітня було за-
фіксовано сім порушень режиму припи-
нення вогню з боку збройних формувань 
РФ. Зокрема, неподалік селищ Піски та 
Опитне російські окупанти відкрива-
ли вогонь iз мінометів 82-го та 120-го 
калібрів, а біля населених пунктів Гну-
тове, Широкине, Талаківка та Водяне, 
що на Приазов’ї, ворог використовував 

гранатомети різних систем та стрілець-
ку зброю.
 У результаті обстрілів один військо-
вослужбовець зі складу Об’єднаних сил 
отримав осколкове поранення. Воїну 
було оперативно надано першу медичну 
допомогу та доправлено до лікувально-
го закладу.
 На обстріли російсько-окупаційних 
військ українські захисники відкри-
вали вогонь у відповідь. Про дії росіян 
було повідомлено представників ОБСЄ 
через Українську сторону СЦКК.
 Станом на 7 годину ранку 8 квітня з 
боку російсько-окупаційних військ було 
зафіксовано 5 порушень режиму припи-
нення вогню, з яких чотири — по пози-
ціях українських захисників та один об-
стріл цивільної інфраструктури. Непо-
далік населених пунктів Піски та Во-
дяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав 
вогонь з артилерійської установки 122-
го калібру, мінометів 82-го калібру та 
стрілецької зброї.
 Унаслідок ворожого вогню військо-
вослужбовець зі складу Об’єднаних сил 
отримав поранення, несумісні з жит-
тям.
 Наголосимо, що 7 квітня було скли-
кане екстрене засідання Тристоронньої 
контактної групи. ТКГ засідала шість го-
дин, але так і не змогла узгодити повер-
нення до режиму тиші. І хоча всі сторо-
ни у Тристоронній контактній групі по-
годилися щодо необхідності дотримання 
режиму припинення вогню на Донбасі, 
проте документально її не зафіксували 
через позицію Росії та ОРДЛО. ■

СОЛОВ’ЇНА

Мендель і 
мовознавство
У Запорізькій області мову країни-агресора 
позбавили статусу регіональної, а тим часом 
прессекретарка президента заявляє про якусь 
«українську російську»

■

Іноді краще не коментувати.
Фото з сайта freeads.world

❙
❙
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осіб
в Україні отримують 

пенсії через відділення «Укрпошти», 
констатували в Мінсоцполітики.

69% українців
вважає, що потрібно підви-

щувати медіаграмотність, за даними опиту-
вання, проведеного Київським міжнародним 
інститутом соціології.

персоналу
не вистачає у лікарнях Киє-

ва, поскаржилися у Київській міській профспіл-
ці працівників охорони здоров’я.

місце 
за кількістю но-

вих інфікувань займає Україна серед 
країн Європи, згідно з інформацією 
сайта Worldometers.

українська
жінка-військовослужбовець 

пройшла кваліфікаційний курс для спецпризначен-
ців (починаючи з 2016 року), розповіли у пресслужбі 
навчально-тренувального центру ССО.

61% 25% 3-тє 1-ша

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОПОМОГА

Гроші без звіту 
— практично 
на вітер
Українська влада завмерла 
в очікуванні солідного траншу 
від МВФ, за який інвестори 
не вимагатимуть реформ 
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Україна може отримати $2,7 млрд від Між-
народного валютного фонду, але ця новина 
не радує. Нещодавно стало відомо, що МВФ 
ініціював істотне збільшення допомоги країнам 
із борговими зобов’язаннями в умовах ковідної 
пандемії. Чималі кошти може отримати в рам-
ках своєї квоти й Україна. Після величезних 
вливань в американську економіку і фінансо-
ву підтримку громадян, після гострої дискусії 
в середовищі експертів і на сторінках західної 
преси — «американський уряд гроші розкидає 
з гвинтокрила» — Фонд прийняв непросте рі-
шення: МВФ емітує права запозичення на $650 
млрд, а американський мінфін під цю програму 
емітує долари. І хоча до отримання Україною 
коштів ще місяці й місяці, топчиновники вип-
ромінюють оптимізм, аналітики — песимізм. 
 Справа в тому, що дана програма допомо-
ги МВФ може бути представлена без будь-яких 
зобов’язань iз боку українського уряду. «Наче 
вам несподівано звалився величезний спадок 
від троюрідної американської тітоньки», — 
похмуро жартує авторитетний економічний ог-
лядач Сергій Фурса. Як відомо, кожен транш по 
лінії МВФ завжди супроводжувався умовами з 
проведення структурних реформ в Україні. Це 
стандартна практика роботи МВФ. Банківська 
реформа, земельна, реформа державного управ-
ління, десятки інших стуктурних маяків нехай 
і називалися противниками реформ «зовніш-
нім управлінням», але вже змінили країну до 
невпізнаваності. Як результат маємо той же 
безвіз. 
 Останній рік перемовини з МВФ стали на 
мертву паузу: Україна аж ніяк не просуваєть-
ся в двох найважливіших реформах — судо-
вій та реформі антикорупційної інфраструкту-
ри... Аж тут раптом таке щастя виникло на го-
ризонті. Величезні кошти МВФ, призначені на 
боротьбу з пандемією, вливатимуться, як ви-
дається, безпосередньо в бюджет, а не в резерви 
НБУ. Гарантій, що ці гроші не будуть спрямо-
вані на чергове «Велике будів(-крадів)ництво» 
або нові подібні програми, — жодних. Уявляє-
те, які обрії можуть відкритися для нуворишів 
від політики? 
 Та набагато гіршою видається інша перс-
пектива: країна отримає чималі кошти, але 
виявиться без «чарівного пенделя» Міжнарод-
ного валютного фонду. А отже, серйозні струк-
турні реформи опиняться під питанням. Скеп-
сис аналітиків Фонду легко читається в ряд-
ках останніх прогнозів: якщо МВФ поліпшив 
у 2021 році прогноз зростання світової еконо-
міки до 6% (в січні він оцінювався в 5,5%), 
то по Україні прогноз, навпаки, погіршився 
— з 4,5 до 4%. Середньорічна інфляція в на-
шій країні після зниження в 2020-му до 2,7% 
у 2021 році збільшиться до 7,9%. Чи просте-
жується зв’язок між двома фактами? Показ-
ники чистих прямих іноземних інвестицій ми-
нулого року в Україну виявилися найгіршими 
за останні 20 років. У 2020 році чистий відтік 
прямих іноземних інвестицій з України склав 
$868,2 млн у порівнянні з їх чистим притоком 
на $5,86 млрд в 2019 році. Факт другий: Ук-
раїна займає 105-те місце серед 141 країни за 
незалежністю судової системи. На мій погляд, 
зв’язок між цими фактами найбезпосередні-
ший. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ледь не буденними ста-
ли в нашому побуті анонім-
ні повідомлення злочинців 
про замінування десятків 
об’єктів, закладів освіти, 
охорони здоров’я, виве-
дення з ладу або порушен-
ня функціонування яких 
може негативно позначити-
ся на конкретних людях і 
стані національної безпеки 
й оборони країни загалом. 
Українські платники по-
датків витрачають мільйо-
ни гривень, щоб реагувати 
на такі фейки, задіюючи 
спеціальну техніку, особо-
вий склад та пошукових со-
бак. А згодом з’ясовується, 
що то хтось просто «пожар-
тував».
 В останні дні березня, 
26-го, набув чинності За-
кон «Про внесення змін до 

статті 259 Кримінального 
кодексу України щодо по-
силення відповідальності 
за завідомо неправдиве 
повідомлення про загрозу 
безпеці громадян» № 1292-
ІХ, який ВРУ ухвалила на 
початку весни. Зокрема, ст. 
259 ККУ говорить про те, 
що неправдива інформація 
(фейк) може бути джере-
лом підвищеної небезпеки 
для людини й встановлює 
відповідальність за заві-
домо неправдиве повідом-
лення про підготовку вибу-
ху, підпалу або інших дій, 

які загрожують загибел-
лю людей чи іншими тяж-
кими наслідками. Санкція 
за це діяння — від двох до 
шести років ув’язнення та 
аж до восьми років, якщо 
воно призвело до тяжких 
наслідків або вчинене пов-
торно.
 Додамо, що за 2019 рік 
слідчі Національної поліції 
України розпочали досудо-
ве розслідування близько 
2000 кримінальних право-
порушень, передбачених 
статтею 259 Кримінального 
кодексу України, що вдвічі 

більше показників, зареєс-
трованих упродовж 2018 
року. А із січня по березень 
2020 року — розпочато 213 
кримінальних проваджень 
за вказаною статтею. 
 Варто нагадати, що по-
няття fake news (тобто 
підроблені, імітаційні но-
вини) в англомовному ін-
формаційному просторі 
з’явилося ще... наприкінці 
ХІХ ст. Вони створювали-
ся й створюються з ігнору-
ванням редакційних норм, 
правил, процесів, прийня-
тих у ЗМІ для забезпечення 
відповідності та перевіре-
ності, та не витримують 
жодних, навіть поверхне-
вих, перевірок на відповід-
ність та реальність, але, 
незважаючи на це, мають 
потужний вплив на свідо-
мість великої кількості лю-
дей. ■

ФЕЙКИ

Слово не горобець
За «жарт» — вісім років буцегарні

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 У Тернополі та Чернігові 
посилили карантин. Обме-
ження почали діяти від сере-
ди. Так, у Тернополі заборо-
нили роботу торгово-розва-
жальних центрів, скасували 
всі масові заходи та релігій-
ні обряди в приміщеннях 
церков. Школярів старших 
класів iз 12 квітня перево-
дять на онлайн-навчання. 
В Чернігові обмеження су-
воріші. Тут ще й заборонили 
перебувати на вулиці без ма-
сок. Посилюють карантин і 
на Харківщині. Обмеження 
почнуть діяти з 10 квітня. 
Кафе, салони краси, кіноте-
атри, спортзали, а також не-
продовольчі магазини пра-
цюватимуть тільки до 20-ї. 
Учнів старших класів пере-
водять на онлайн-навчан-
ня. Громадський транспорт 
працюватиме у звичному ре-
жимі. Принаймні так запев-
нили у міськраді. 

 Водночас в Україні й на-
далі зростає кількість хво-
рих. Понад 19 тисяч випад-
ків коронавірусу підтверди-
ли за попередню добу. Гос-
піталізували п’ять тисяч 
пацієнтів. Померли 464 лю-
дини. Найбільше нових ін-
фікованих — уже традицій-
но в Києві. Лідерами за по-
ширенням «корони» також 
є Харківська та Львівська 
області. Таким чином Ук-
раїна опинилась на першо-

му місці в Європі за тем-
пами поширення ковіду. 
Про це свідчать дані сайту 
Worldometers. Аби зменши-
ти навантаження на лікар-
ні та медиків, 13 областей 
зараз перебувають у «чер-
воній зоні» карантину. Там 
діють найжорсткіші обме-
ження. 
 Введення надзвичайно-
го стану чи комендантсь-
кої години в Україні поки 
не розглядають. Про це 

повідомив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов. 
Однак люди нарікають, що 
через обмеження роботи 
транспорту таксисти втри-
чі підняли ціни, а спецпе-
репустки доступні не всім. 
 У МОЗ також заяви-
ли, що підписали конт-
ракт з американською ком-
панією Pfizer на поставку 
10 мільйонів доз вакцини. 
Перші партії Україна ні-
бито отримає найближчи-
ми місяцями. Проте точ-
них термінів у відомстві не 
називають. Також не пові-
домляють, як планують 
зберігати препарат, адже 
він потребує наднизьких 
температур i спеціальних 
холодильників. Утім у МОЗ 
укотре запевняють, що до 
кінця року планують вак-
цинувати все доросле насе-
лення України. Але ж для 
цього потрібні додаткові 
кошти для закупівлі пре-
паратів. ■

ЗАРАЗА

Вірус і локдаун
Ще три області переходять 
до «червоної зони» карантину, однак, 
попри обмеження, кількість хворих 
і надалі зростає

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, біля міста Золо-
тоноша, на капітально відремонто-
ваній об’їзній дорозі встановили су-
часне освітлення на двох кільцевих 
розв’язках.
 Як повідомили «УМ» у Службі ав-
томобільних доріг Черкаської області, 
нові 110 опор зовнішнього освітлення 
мають енергоощадні світильники на 
світлодіодах, які стійкі до перепадів 
температур, iз регулятором яскравості 
світла та тривалим терміном служби.
 «Правильне освітлення доріг — це 
безпека пересування автотранспор-
ту i людей у темну пору доби. Сучас-
не освітлення забезпечує необхідну 
яскравість, але не засліплює водіїв і не 
заважає руху транспорту», — наголо-
шують дорожники.
 За їхніми словами, на цій ділян-
ці дороги державного значення також 
збільшили ширину смуг руху, розши-
рили та облаштували узбіччя, укла-
ли верхній шар щебнево-мастичного 
асфальтобетону, встановили бар’єрне 
огородження, дорожні знаки, нанесли 
дорожню розмітку, облаштували зу-
пинки для громадського транспорту.
 До речі, торік команда Групи Авто-
страда відновила понад 30 кілометрів 
ділянки цієї дороги у Золотоніському 

районі Черкащини. Також її праців-
ники влаштували обхід міста Золото-
ноша, провели капітальний ремонт 

мосту через річку Супій та реконстру-
ювали шляхопровід через залізничну 
колію. ■

ІНФРАСТРУКТУРА

Не до лампочки
Біля Золотоноші дорожники встановили сучасне 
освітлення на кільцевій розв’язці

■

Так тепер виглядає державний шлях біля Золотоноші.
Фото надане Службою автомобільних доріг Черкаської області.

❙
❙
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Російська торпеда 
нормандського формату
 Разом з Україною та Росією 
Німеччина та Франція склада-
ють квартет країн, які беруть 
участь у нормандському фор-
маті переговорів щодо врегулю-
вання тривалого конфлікту на 
сході України.  
 Однак остання відеоконфе-
ренція між президентом Росії 
Володимиром Путіним та інши-
ми учасниками нормандського 
формату — канцлеркою Німеч-
чини Ангелою Меркель та пре-
зидентом Франції Емманюелем 
Макроном — відбулась без ук-
раїнського президента Володи-
мира Зеленського. Проте саме 
війна на сході України зайняла 
особливе місце в тристоронньо-
му порядку денному.  
 Як і раніше, своєю поведін-
кою Москва дає зрозуміти, що 
готова домовлятися тільки на 
своїх умовах. І щойно ситуація 
починає вирулювати не туди — 
просто переходить до відвертого 
хамства. І якраз нещодавні пе-
реговори «про Україну без Ук-
раїни» є досить показовими. 
 Після згаданої відеоконфе-
ренції сторони по-різному ін-
терпретували тональність і 
предмет обговорення. «Наголо-
шено на необхідності рішучого 
зобов’язання Росії щодо стабілі-
зації режиму припинення вогню 
в Україні та розроблення шляху 
виходу з кризи за умови дотри-
мання Мінських домовленос-
тей», — йдеться в офіційному 
французькому повідомленні. 
 Меседж із Берліна звучить 
так: «Наголошено на необхід-
ності рішучого зобов’язання 
Росії щодо стабілізації режиму 
припинення вогню в Україні та 
вироблення шляху виходу з кри-
зи за умови дотримання Мінсь-
ких домовленостей». 
 Натомість інтерпретація 
Кремля, як завжди, у своєрід-
ному ключі: «У ході докладно-
го обміну думками щодо ситу-
ації на Україні підтверджено 
безальтернативність мінсько-
го «Комплексу заходів» 2015 
року як основи врегулюван-
ня внутрішнього конфлікту в 
цій країні. Президент Росії під-
креслив важливість виконання 
київською владою всіх раніше 
досягнутих на найвищому рівні 
домовленостей, передовсім щодо 
налагодження прямого діалогу з 
Донецьком і Луганськом та вре-
гулювання правових аспектів 
особливого статусу Донбасу». 
 Із дипломатичних кіл Ук-
раїни просочилося, що одразу ж 
після відеоконференції за учас-
тю Меркель, Макрона та Путіна 
мала відбутись бесіда про Дон-
бас у нормандському форматі з 
українським президентом, але 
без російського. 
 Однак досі не відбулася. Вона 
переноситься. На тиждень, що 
минає, а тепер, вочевидь, і на-
далі. 

Мінський формат 
паралізовано
 Вочевидь, на меті Москви 
було паралізувати мінський фор-
мат, аби торпедувати норманд-

ський, який від початку був для 
неї більш незручним. Адже там 
у російських перемовців немає 
можливості сховатися за спина-
ми своїх маріонеток. 
 І от тиждень тому в автори-
тетному російському виданні 
«Коммерсантъ» з’явилася стат-
тя, в якій аналізували запропо-
новані російською та українсь-
кою сторонами дорожні карти 
реалізації Мінських угод. І все 
б нічого, проте ці плани обгово-
рювали конфіденційно та з умо-
вою, що виносити їх на публіку 
на цій стадії переговорів не бу-
дуть. Таким чином, Росія від-
верто хуліганськими витівка-
ми вирішила просто зривати пе-
реговори, коли усвідомила, що 
події розвиваються за невигід-
ним для Кремля сценарієм.
 У злитих «Коммерсанту» 
документах — план виведен-
ня ТКГ з переговорного глухо-
го кута. Для подолання кризи 
пропонувалося розділити мир-
ні ініціативи на кластери і ви-
рішувати ті завдання, за яки-
ми реально досягти консенсусу. 
А політичні питання, де не пе-
редбачається ніякого прогресу, 
поки відкласти. Але після того, 
як росіяни злили всі ці напра-
цювання у свою пресу, зрозумі-
ло, що ці переговори для них — 
просто фарс. 
 Усі спроби української сторо-
ни вивести з глухого кута пере-
говори у Тристоронній контак-

тній групі не дали жодних ре-
зультатів. Понад те, з кожною 
зустріччю надій на якісь пози-
тивні зрушення залишалося де-
далі менше. Російська сторона 
та підконтрольні їй представни-
ки незаконних збройних форму-
вань ЛДНР системно й послідов-
но доводили переговорний про-
цес до абсурду і врешті-решт до-
моглися свого.
 Нещодавно голова тимчасо-
вої контактної групи, експре-
зидент України Леонід Крав-
чук висунув ультиматум, що 
Україна не братиме участі у пе-
ремовинах, доки з цього проце-
су не буде виведено засуджену 
в Україні за тероризм «експер-
тку» від так званої ДНР Майю 
Пирогову. 
 Але криза Мінських домовле-
ностей підійшла до свого кінця. 
Днями український віцепрем’єр 
Олексій Резніков заявив, що ук-
раїнська делегація у ТКГ після 
закінчення карантину не повер-
неться до Мінська через ворожу 
риторику білоруської влади. 
 Україна вбачає шанс у про-
довженні перемовин у Польщі. 
Однак навряд чи Путін поїде до 
Варшави.

«Обнулити» Путіна
 Власне, чому біснується 
Путін поблизу наших кордонів? 
Правду кажучи, він ніколи не пе-
реставав цього робити, але цього 
разу Кремль жахає нас на позір 

— щоб бачив увесь світ. 
 Світ це бачить.
 Агресією Росія компенсує 
свою слабкість. Так вважає ко-
лишній прем’єр-міністр Фін-
ляндії, ексміністр іноземних 
справ і фінансів, депутат фінсь-
кого та Європейського парла-
ментів Александр Стубб. 
 Російська економіка в застої, 
вона не сучасна. Економіка Росії 
продовжує залежати від експор-
ту енергоносіїв. І, що найбільше 
«заводить» Кремль, — немож-
ливість суперничати з ЄС у га-
лузі економіки. 
 «Росія прагне поваги, вона 

продовжує вважати себе жерт-
вою великих перемін після хо-
лодної війни. Вона відчуває себе 
слабкою, і тому веде себе так аг-
ресивно», — вважає Стубб. — 
Якби Росія була сильною, вона 
прикрутила б регулятор гуч-
ності. Те, що ми зараз чуємо, це 
шум слабкої країни». 
 Зі свого боку, президент Спо-
лучених Штатів Джозеф Байден, 
назвавши Путіна злочинцем, 
показав позицію американсь-
кого істеблішменту, котрий, за 
інформацією американських 
аналітиків, прийняв рішення 
усунути від влади російського 
президента. 
 Тому заява Джо Байдена, 
що Путін — убивця, не була ви-
падковою чи погано підготовле-
ною. Так само невипадково вона 
прозвучала після публікації до-
повіді американської розвідки 
про втручання Росії у вибори 
президента США в 2020 році. 
 Назвавши Путіна злочин-
цем, Байден дав йому останній 
шанс — виступити з чіткою чес-
ною заявою про те, хто отруїв 
Навального та убив Нємцова. 
 Однак Путін відповів Бай-
дену у формі дитячої дражнил-
ки на кшталт «сам дурень», 
а потім ще й вимагав дебатів. 
Американці, спостерігаючи за 
цим усім, переконались у неа-
декватності російського режи-
му. Байден демонстративно від-
мовився від діалогу з Путіним і 

віддав наказ наступного тижня 
вводити жорсткіші санкції про-
ти Кремля.
 Розмови закінчились. 

Україноорієнтована 
боєготовність американських 
військ
 Після загострення ситуації 
на Донбасі, стягування Росією 
армії до кордону з Україною, 
після безперервних обстрілів та 
вбивства наших захисників Єв-
ропейське командування зброй-
них сил США негайно ухвалило 
рішення перевести американсь-
кі військові підрозділи у бойову 

готовність найвищого рівня.
 Пентагон насторожило те, 
як Росія минулого тижня ак-
тивізувала свою діяльність 
у Східній Європі та Аркти-
ці, кидаючи новий виклик ад-
міністрації Байдена, — зазна-
чили американські видання.
 Однак недавні вісті про під-
тягування важкої військової 
російської техніки на території 
Білорусі, за 50 кілометрів від 
українського кордону, та те, 
що Росія перекинула в окупо-
ваний Крим 76-ту гвардійську 
десантно-штурмову дивізію із 
Пскова, не додають оптимізму 
українцям. 
 Відповідальний за оборону 
США генерал Глен Ван Херк 
відзначає сплеск російської 
агресії і вказує на прагнення 
Москви «відновити свій вплив 
на світовій арені». 
 Водночас у Пентагон не ви-
ключають, що Москва ли ше 
«брязкає зброєю» й не має на-
міру реально йти у бій. 
 Також аналітики не виклю-
чають, що таким чином Путін 
перевіряє президента США Джо 
Байдена на міцність.
 «Ми не хочемо бачити нові 
загрози на території України. 
Ми чітко усвідомлюємо загро-
зи, які бачимо з Росії на різних 
ділянках... Ми сприймаємо 
їх украй серйозно», — заявив 
речник Пентагону США Джон 
Кірбі.

Запрограмована безвихідь 
 А тим часом усі дії росіян в 
ОРДЛО вказують на те, що ні 
про яку реінтеграцію окупова-
них територій назад в Україну 
у близькій перспективі Кремль 
навіть не думає. Усі процеси, які 
зараз відбуваються на цій тери-
торії, спрямовані на остаточний 
відрив цих районів від нашої 
країни.
 Підконтрольні Москві зброй-
ні формування «ЛДНР» наразі 
вживають додаткових караль-
них заходів проти нелояльного 
до них цивільного населення. 
У березні в ОРДЛО офіційно за-
провадили кримінальну відпові-
дальність за «наклеп» — тобто 
критику бойовиків. 
 Нагнітають ситуацію і про-
пагандисти, які весь березень 
переконували жителів непід-
контрольних районів у тому, що 
Україна ось-ось розпочне наступ 
і піде в атаку. Називали навіть 
конкретну дату — 15 березня. 
Пропагандистів не збентежило, 
що в зазначену дату нічого та-
кого не було, і тепер вони пере-
несли «український наступ» на 
квітень-травень. Власне, подіб-
ні дати у календарі пропаган-
дистів виникають постійно, і 
ними мешканців окупованого 
Донбасу залякують весь час.
 Єдине, що після запрова-
дження РНБО санкцій проти 
Медведчука та закриття його 
телеканалів у росіян практично 
не залишилося дієвих важелів 
впливу на українське інформа-
ційне поле, а отже, й на нашу 
політику. Ну а економічні ва-
желі були втрачені в попередні 
роки. 
 Отже, з інструментів у Крем-
ля залишається тільки Донбас: 
постійні погрози, шантаж заго-
стренням і війною. 
 Вочевидь, російська ад-
міністрація не намагається зни-
зити градус конфлікту, а навпа-
ки — робить усе, щоб він конт-
рольовано наростав. Наразі мир 
і реінтеграція — перспектива 
дуже віддаленого майбутнього. 
 Тим більше, що в демокра-
тичних цінностях Кремль ба-
чить для себе екзистенційну 
загрозу, тому не дає країнам, 
яких вважає частиною сфери 
свого впливу, перейти до демок-
ратії. ■

ТАКТИКА АГРЕСОРА

«Недообнулений» Путін,
або Росія демонструє слабкість гучним брязкотом зброї 
по українських нервових клітинах

■

Путін, зупинись!
Фото з сайта ukrainian.voanews.com.

❙
❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Кремлівський гамбіт під час останньої зустрічі в нормандському 
форматі не лише відновив занепокоєння щодо того, що Москва 
має на меті обійти Київ і домовитись безпосередньо із Заходом 
щодо геополітичного майбутнього України. 
Відновились активна фаза агресії російської сторони на фронті; 
жорстке протистояння Кремля із західними та американськими со-
юзниками України. 
Паралізується мінський формат перемовин. 
Потрібні проривне, категоричне, навіть агресивне рішення і дія ук-
раїнського керманича. 
Натомість — нова підозріла «мулька» у владних коридорах Киє-
ва — якась «українська російська», що може нахабно вписатись у 
формат нівелювання українців як нації.

«Якби Росія була сильною, вона прикрутила б регулятор гучності. Те, що ми зараз 
чуємо, це шум слабкої країни».
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Нагодуємо всіх?
Сумнівний сигнал Україні і світу 
з Катару
Василь БОГДАН,
експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, публіцист

 Перебуваючи з офіційним візитом у Катарі, президент України 
Володимир Зеленський озвучив досить амбітну, але сумнівну за-
яву про те, що «Україна готова виступити гарантом світової продо-
вольчої безпеки». Закономірно виникають запитання. Наскільки це 
обґрунтовано? Та чи не є це на тлі війни та незавершеної реформи 
АПК черговою волюнтаристською піар-акцією, що може зіштовхну-
ти країну у стан голодомору 1932-1933 рр. (адже індустріалізація 
колишнього СРСР відбулася через виснажливу і злочинну колек-
тивізацію, що призвела до геноциду і насильницької смерті понад 
7 млн українців) або вкотре підірвати репутацію держави як надій-
ного міжнародного партнера?
 Варто зазначити, що продовольча і сільськогосподарська ор-
ганізація ООН (FAO) продовольчу безпеку (ПБ) визначає як «стан 
економіки, при якому всім і кожному гарантується забезпечення 
доступу до продуктів харчування, питної води та інших продуктів 
у якості, асортименті й обсягах, достатніх для фізичного і соціаль-
ного розвитку особистості, забезпечення здоров’я і відтворення на-
селення країни». Тобто ПБ — це такий рівень продовольчого за-
безпечення населення, який гарантує соціально-політичну стабіль-
ність у суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий 
економічний розвиток країни, а також сприяє зміцненню обороноз-
датності й національної безпеки держави.
 FAO вважає, що системоутворюючим центром у гарантуванні 
ПБ є харчова промисловість країни. А вирішення ПБ повинно від-
буватися на трьох рівнях: людина, країна, світ. Організація також 
визначає, що запаси зерна у світі мають становити 70 кг на одну 
людину на три місяці. Зараз це не дотримується. Тому світ перебу-
ває у фазі продовольчої кризи, що підриває життя одного мільяр-
да людей та безпосередньо загрожує чверті населення країн, що 
розвиваються (на сьогодні Україна умовно належить до такої ка-
тегорії), та 5% населення розвинених країн. За даними ООН за ос-
танні 20 років, через недоїдання і голод щорічно помирало близь-
ко 50 млн осіб. 
 Незважаючи на те, що Україна займає велику територію і пе-
ребуває у сприятливих кліматичних умовах для забезпечення на-
селення продуктами харчування, останніми роками у державі теж 
спостерігаються ознаки продовольчої кризи.
 Зокрема, небезпечно зростає частка імпортних продуктів. У 
великих містах 60-70% продовольства забезпечується за рахунок 
імпорту. Значна частина вітчизняних продтоварів виробляється з 
імпортної сировини, справжні обсяги якої свідомо приховуються. 
Значним є «сірий» неврахований імпорт, що у більшості є неякіс-
ним, бактерицидним і генномодифікованим. Тривожною є тенден-
ція до скорочення врожайності зернових і зернобобових культур, 
значного зменшення поголів’я ВРХ, свиней, овець і водоплавної 
птиці. Напевно, такий стан не сприяє швидкому відновленню пог-
рабованого у різні роки стратегічного державного резерву.
 До засадничих викликів забезпечення ПБ в Україні науковці та 
експерти відносять:
 1. Посилення неврегульованості інституціонального базису та 
зниження ефективності державної політики управління забезпе-
ченням ПБ (вади із законодавством щодо сільського господарс-
тва, продовольчої безпеки та гальмування інвестиційно-інновацій-
них програм і проєктів).
 2. Погіршення важливих структурних характеристик виробниц-
тва сільськогосподарської продукції через посилення концентрації 
земельних ресурсів у користуванні одного власника.
 3. Ескалація продовольчої залежності України за окремими гру-
пами товарів. Ризики концентрації значних земельних ресурсів у 
власності іноземців, у разі ухвалення закону України про подвійне 
громадянство.
 4. Суттєве погіршення економічної доступності продуктів хар-
чування внаслідок стрімкого падіння купівельної спроможності на-
селення.
 5. Загострення невідповідності вітчизняних стандартів гаранту-
вання якості та безпеки продовольства до вимог країн-партнерів.
 6. Незадовільне логістично-інфраструктурне забезпечення оп-
тової торгівлі в аграрній галузі через відсутність належної держав-
ної підтримки.
 7. Вкрай негативний вплив галопуючої олігархічної корупції та 
організованих злочинних угруповань на посилення криміналізації 
аграрного сектору, що підриває зусилля держави із забезпечення 
ПБ та формування цивілізованого ринку землі.
 Зазначене є далеко не повним переліком існуючих у державі 
негараздів, що унеможливлюють надійну продовольчу незалеж-
ність країни. Проте і викладене дає аргументовані підстави вважа-
ти, що сучасна Україна не може бути «гарантом світової продоволь-
чої безпеки». Зусилля ж вищих органів законодавчої і виконавчої 
влади повинні спрямовуватися на залучення іноземних інвестицій 
в економіку країни та її аграрний сектор, що формує 17-18% ВВП.
 Забезпечувати рівноправне і взаємовигідне торгово-економіч-
не та оборонно-безпекове співробітництво з країнами світу. Подібні 
заяви глави держави можливі за умови, коли Україна нарешті здо-
буде міжнародні юридично зобов’язальні гарантії безпеки, відно-
вить суверенітет і територіальну цілісність у визнаних світом кор-
донах та відродить понівечену російською окупацією економіку. В 
іншому випадку бурсацький максималізм та дилетантство можно-
владців викличе соціальний протест, що призведе до процедури 
перезавантаження влади. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Пандемія COVID-19 погіршила си-
туацію з дотриманням прав людини 
у світі, більше за всіх постражда-
ли найвразливіші категорії насе-
лення: меншини, біженці, жінки, 
відзначається в щорічній доповіді 
«Міжнародної амністії» (Amnesty 
International), опублікованій 7 квіт-
ня. Репресивні режими використо-
вували кризу для обмеження ос-
новних свобод. Загалом у доповіді 
наводиться детальний звіт про змі-
ни ситуації з правами людини в 149 
країнах світу, зокрема згадано війну 
в Нагірному Карабасі, масові про-
тести і репресії в Білорусі, переслі-
дування опозиції в Росії. 

Багатші скупили вакцини 
 Укладачі доповіді розкритику-
вали лідерів багатьох країн, у тому 
числі США, «які, діючи в обхід між-
народного співробітництва, скупи-
ли більшу частину вакцин у світі, 
майже нічого не залишивши іншим 
країнам». Генеральна секретарка 
Amnesty International Аньєс Кал-
ламар зазначає: «Якщо поставити 
питання про можливість збільшен-
ня обсягів виробництва вакцин, то 
буде більше шансів, що бідні краї-
ни отримають до них доступ. Але 
що роблять США і Європейський 
Союз? Вони сказали — ми не готові 
видавати патент на вакцину, ми не 
готові поділитися знанням». Авто-
ри доповіді вважають, що лідери де-
яких держав експлуатували кризо-
ву ситуацію. Серед таких країн на-
звані, зокрема, Угорщина, Польща, 
Румунія, Франція.
 Влада використала цю кризу для 
нових посягань на права людини і 
фундаментальні свободи. У багатьох 
країнах були введені додаткові обме-
ження для ЗМІ під приводом бороть-
би з фейковими новинами про коро-
навірус, карантинні обмеження позба-
вили громадян можливості проводи-
ти вуличні протестні акції, політичні 
й громадянські заходи. Замість того, 
щоб захищати громадян, влада вико-
ристовувала пандемію, щоб посилити 
свою владу. Світові лідери сіяли хаос 
і перешкоджали колективним зусил-
лям у боротьбі з пандемією, підрива-
ючи міжнародне співробітництво, за-
значається в доповіді.
 Через закриття кордонів у скрут-
ному становищі опинилися біженці 
і трудові мігранти. З оголошенням 
локдауну повсюди різко зросла кіль-
кість випадків домашнього насиль-
ства, а його жертви, опинившись в 
ізоляції через обмеження на пересу-
вання, втратили можливість отри-
мати захист і підтримку.
 У частині звіту про Росію конста-
тується, що влада також використову-
вала кризу в галузі охорони здоров’я 
як привід для продовження бороть-
би з інакомисленням, посиленням об-
межень на публічні збори, посилен-
ням переслідування за політичними 
та релігійними мотивами. «Міжна-
родна амністія» нагадує про отруєн-
ня політика Олексія Навального і за-
проторення в психіатричну лікарню 
шамана Олександра Габишева. 
 Право на справедливий суд у 
Росії регулярно порушується. Поп-
равки до Конституції та чинних 
законів іще більше підірвали не-
залежність судової влади, надав-

ши главі держави право признача-
ти суддів до Конституційного і Вер-
ховного судів, а також запустивши 
процедуру призначення всіх феде-
ральних суддів. Тортури в Росії, як 
і раніше, залишаються повсякден-
ним явищем.
 Закони про «іноземних агентів» 
і «небажані організації» широко ви-
користовували для дискредитації 
незалежних НКО, позбавлення їх 
фінансування і переслідування їх-
ніх членів. Сотні людей були ошт-
рафовані у справах про «фейкові но-
вини», ще не менше тридцяти семи 
осіб перебувають під кримінальним 
переслідуванням. Журналістів зно-
ву піддавали судовому пересліду-
ванню і навіть фізичним нападам.

Україна: позитив, затьмарений 
негативом 
 У частині доповіді про Україну 
Amnesty International виділяє кіль-
ка позитивних подій, що сталися в 
2020 році в галузі захисту прав лю-
дини. Проведено серйозну реформу 
Генеральної прокуратури, в резуль-
таті якої після кваліфікаційної пе-
ревірки було звільнено 55% проку-
рорів. Правда, реформу не довели 
до кінця. Викладання прав людини 
включили в обов’язкову шкільну 
програму починаючи з 2022 року. 
Повідомлення про випадки тортур у 
поліції розслідують, винні все часті-
ше отримують покарання.
 Але далі констатується, що в Ук-
раїні спостерігається погіршення 
ситуації з правами людини внаслі-
док пандемії COVID-19. Укладачі 
звіту вказали, зокрема, на гострий 
брак засобів індивідуального захис-
ту, що поставило під загрозу право 
на здоров’я багатьох українців на 
початку пандемії. Ще одним нега-
тивним фактором, зафіксованим 
правозахисниками, стали знач-
ні бюрократичні перешкоди для 
родичів померлих від COVID мед-
працівників під час спроб оформи-
ти право на отримання грошового 
від шкодування. У звіті наводять 
офіційні дані Мінсоцполітики Ук-
раїни, згідно з якими станом на се-
редину грудня 2020 року в країні 
було зафіксовано понад 300 смер-
тей медпрацівників, але лише 53 
такі летальні випадки спеціальні 
комісії визнали як пов’язані з про-
фесійною діяльністю. Хоч держава 
й пообіцяла надати сім’ям загиблих 
медпрацівників відповідні грошові 
компенсації, але станом на 12 лис-
топада 2020 року лише 21 родина 

отримала повну грошову компенса-
цію, а ще 22 родини — часткову, на-
голосили автори звіту.
 Крім спричинених пандемією 
проблем, автори звіту вказали й на 
відомі раніше, але досі так і не вирі-
шені негаразди щодо прав людини 
в Україні. Серед наведених ними у 
звіті критичних пунктів одне з чіль-
них місць посідає практика катувань 
з боку слідчих та правоохоронців. 
Укладачі звіту посилалися на дані 
офісу генпрокурора, згідно з якими, 
в Україні впродовж 2020 року за-
фіксовано 129 випадків тортур і ка-
тувань. Наочною ілюстрацією таких 
катувань у звіті названо кричущий 
випадок тортур, скоєний поліцейсь-
кими в місті Кагарлик Київської об-
ласті в травні 2020 року.
 Автори звіту не оминули мов-
чанкою й факти безкарності бага-
тьох порушень прав людини з боку 
силовиків, зокрема тих, що скоїли з 
2014-го по 2016 рік на сході Украї-
ни співробітники Служби безпеки 
України (СБУ). Тоді дехто зі спів-
робітників СБУ вдавався до силових 
викрадень, таємних арештів і кату-
вань. Але «жодного з підозрюваних 
не було притягнуто до відповідаль-
ності», а жодна з жертв цих проти-
правних дій не отримала ніякої ком-
пенсації, зазначається у звіті.
 Пандемія найважче позначила-
ся на становищі людей, що живуть 
і без того в уразливому положенні 
на окупованих територіях. Обидві 
сторони конфлікту ввели обмежен-
ня на поїздки. Кількість перетинів 
демаркаційної лінії в обох напрям-
ках впала з одного мільйона на мі-
сяць до десятків тисяч.
 «Пандемія жорстко висвітлила 
нездатність світу ефективно спів-
працювати на умовах рівноправ-
ності, коли відбувається надзви-
чайна глобальна подія, що несе за 
собою величезні наслідки. COVID-
19 виявив і посилив нерівність усе-
редині країн та між ними, а також 
пролив світло на разючу відсутність 
інтересу наших лідерів до світової 
спільноти. У результаті політики, 
спрямованої на розкол, необдума-
них заходів жорсткої економії і від-
сутності впродовж десятиліть інвес-
тицій у напівзруйновану суспільну 
інфраструктуру безліч людей ста-
ли легкою здобиччю вірусу. Єди-
ний спосіб вибратися з цього боло-
та — міжнародне співробітництво», 
— робить загальний висновок нова 
генеральна секретарка Amnesty 
International Аньєс Калламар. ■

ЗВІТИ

Боротьба за виживання 
між племенами 
Пандемія виявила нездатність світу до співпраці й посилила нерівність, 
констатує «Міжнародна амністія»

■

Генеральна секретарка «Міжнародної амністії» Аньєс Калламар.❙
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— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

23.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

01.30 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.15 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

04.10 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 2.35 Правда життя

10.00, 1.25 Речовий доказ

11.10 Скептик

12.10 Ілюзії сучасності

13.10, 17.55 Дика природа Чилі

14.05 Світ дикої природи

15.05, 19.50 Фантастичні історії

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.00, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя

18.50 Ремесла за призначенням

22.35 Невідома Африка

23.30 Бойові машини

00.30 Апокаліпсис: Сталін

03.20 Брама часу

05.30 Містична Україна

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»
10.15 Х/ф «Кохання 

трапляється»
12.10 Х/ф «Обережно! Двері 

зачиняються»

14.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

15.50 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

19.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
00.00 Х/ф «Голі перці»
01.30 Х/ф «Крихітка на 

мільйон доларів»

03.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

12.10, 19.00 Шість соток

13.00, 16.00, 0.40 Корисні поради

14.00 Шеф-кухар

15.00 Спеція

16.10, 21.10 Правила виживання

17.10 Дачна відповідь

19.40 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.00 Одного разу в Одесі

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Клони»

23.00 Країна У

00.30 Казки У. Кіно

01.00 Рятівники

02.15 Т/с «Хамелеон»

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.45 Енеїда

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»

06.50 М/ф «Дівчинка та зайці»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 1.05 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.25, 0.30, 5.50 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 19.55 «Дикі тварини»

18.55 «Суперчуття»

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 «Світ дикої природи»

04.10 Д/ф «З України до 

Голлівуду»
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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 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50, 5.05 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45, 21.55 Комедія «Свати»

22.55, 0.00 Комедія «Кухня»

01.00 Комедія «Я, знову я та 

Ірен»

03.00 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Моє блискуче 

розлучення»
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-3»

01.30 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.25 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10, 4.45 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе»

23.20, 2.00 Т/с «Наша доктор»

01.30 Телемагазин

04.15 Контролер

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 

покаже»

16.50 Х/ф «Репродукція»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

01.30 Х/ф «По сліду»

03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.20 Х/ф «Нью-Йоркське 

таксі»

13.10 Кохання на виживання

15.10 Хто зверху?

19.00 Де логіка?

20.00 Improv Live Show

21.00 Х/ф «Тунель. 

Небезпечно для життя»

23.00 Х/ф «2:22»

01.00 Х/ф «Абсолютна 

влада»

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с 

«Епоха честі»

12.55 Вечірній преЗЕдент

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 16.50, 2.35 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Мачуха»
12.50 «Свідок. Агенти»

14.45 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Будьте здоровi»

18.30 «Акцент»

23.00 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

00.40 «Склад злочину»

03.05 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.15, 23.15 Мама реготала

13.20 Т/с «Дефективи»

14.50 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.45 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Таємниці ДНК

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

23.00 Х/ф «Діамантова рука»
00.55 Невідома версія. 

«Діамантова рука»

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 «Рекс»

08.05 Х/ф «Макс Пейн»
10.00 Х/ф «Втеча»
12.15 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.20, 0.05 Т/с «Кістки-12»

02.55 Т/с «Ласко»

03.40 «ДжеДАІ-2019»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

07.45, 20.00 Журнал Ліги Європи

08.15 Україна — Албанія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

13.50 «ПСЖ» — «Баварія» 

(2000 р. /01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Фіорентина» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

18.15 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.30, 21.10, 23.55 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.55 LIVE. «ПСЖ» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

02.15 «Парма» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Олімпік» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Парма» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.45, 1.40, 3.45 Топ-матч

07.55 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

09.45 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022 р.

11.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

12.00 «Олімпік» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.50, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.20 «Челсі» — «Порту» (2015 

р. /16). Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.10 Журнал Ліги Європи

16.40 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.25 «Ювентус» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

21.45 LIVE. «Челсі» — «Порту». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 Україна — Албанія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

01.55 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.55 «Фіорентина» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00, 5.40 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

09.20, 2.35 Правда життя

10.40, 1.25 Речовий доказ

11.50 Скептик

12.50 Ілюзії сучасності

13.50 Левиний рик

14.20 Світ дикої природи

14.50, 18.55 Ремесла за 

призначенням

15.20, 19.55 Фантастичні історії

16.15, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя

18.00 Дика природа Чилі

22.35 Невідома Африка

23.30 Друга світова війна: 

свідчення війни

00.30 Апокаліпсис: Сталін

03.30 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.50, 23.00 Т/с «Межа»

14.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

15.45 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.00 Т/с «Доктор Хто»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50 Смачні страви

10.2 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

12.10, 19.00 Шість соток

13.00, 16.00, 0.40 Корисні поради

14.00 Шеф-кухар

15.00 Спеція

16.10, 21.10 Правила виживання

17.10 Дачна відповідь

19.40 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.25 Одного разу в Одесі

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Змінюючи 
реальність»

23.25 Країна У

00.55 Казки У. Кіно

01.25 Рятівники

02.40 Т/с «Хамелеон»

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Велика подорож»

06.40 М/ф «Залізний вовк»

06.50 М/ф «Історія одного 

поросятка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30, 1.00 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття». Особливий 

загін»

19.55 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

22.00 «Король-слон»

23.00 Наші гроші

00.30 «Світ дикої природи»

04.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на п’ять місяців — 394 грн. 05 коп.,

до кінця року — 630 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на п’ять місяців — 494 грн. 05 коп.,

до кінця року — 790 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на п’ять місяців — 149 грн. 60 коп.

до кінця року —239 грн. 36 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

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

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 квітня, щоб отриму-
вати газету з травня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. Оформити передплату можна як 
за електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

10.20 «Життя відомих людей-

2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

22.55, 0.00 Комедія «Кухня»

01.00 Жахи «Краще не дивись»

02.35 Драма «Моя бабуся Фані 

Каплан»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Батьки дружини»

14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-3»

01.30 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10, 4.45 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе»

23.20, 2.00 Т/с «Вірю. Люблю. 

Сподіваюся»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 

покаже»
16.45 Х/ф «Експат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»
01.25 Х/ф «Інтереси 

держави»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Х/ф «Тунель. 

Небезпечно для життя»

13.10 Кохання на виживання

15.10 Хто зверху?

19.00, 20.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Погоня за 

ураганом»

23.00 Х/ф «Бої без правил»

01.20 Т/с «Хроніки Шаннари»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с 

«Епоха честі»

12.55 Вечірній преЗЕдент

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 16.50, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Вартість життя»

18.30 «Акцент»

22.55 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

00.30 «Склад злочину»

01.55, 3.10 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.15, 23.15 Мама реготала

13.10 Т/с «Дефективи»

14.45 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.50 Оттак Мастак!

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 Вікна-новини

15.45 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Один за всіх

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

23.00 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

00.50 Невідома версія. 

«Операція И»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 3.35 «ДжеДАІ-2019»

06.35 Т/с «Рекс»

08.30 Х/ф «Спогад»

10.20 Т/с «Перевізник-2»

13.10 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-12»

02.50 Т/с «Ласко»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

07.45, 19.35 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

08.15 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

12.05 «Боруссія» (Д) — «Ман 

Сіті» (2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50, 0.25 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 19.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.15 «Челсі» — «Порту». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

21.45 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Ман Сіті». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 Журнал Ліги Європи

02.15 «Фіорентина» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

04.00 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

07.50 Топ-матч

07.55, 12.50, 20.30, 21.10, 23.55 

«Ніч Ліги чемпіонів»

09.10 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

11.00, 0.25 «Челсі» — «Порту». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.20 Журнал Ліги Європи

13.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

14.45 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

17.00 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

18.45 Україна — Албанія. Відбір 

до Євро-2022 із футзалу

21.00 «Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.15 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

04.00 «Ювентус» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00, 5.15 Містична Україна

07.30 Бандитська Одеса

09.35, 2.35 Правда життя

10.35, 1.25 Речовий доказ

11.45 Скептик

12.45 Ілюзії сучасності

13.45 Левиний рик

14.15, 18.55 Ремесла за 

призначенням

15.15, 19.55 Фантастичні історії

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя

18.00 Таємниці акул

22.30 Невідома Африка

23.30 Друга світова війна: 

свідчення війни

00.30 Апокаліпсис: Сталін

03.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.50, 23.00 Т/с «Межа»

13.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

15.45 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.00 Т/с «Доктор Хто»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

12.10, 19.00 Шість соток

13.00, 13.50, 16.00, 0.40 Корисні 

поради

14.00 Шеф-кухар

15.00 Спеція

16.10, 21.10 Правила виживання

17.10 Дачна відповідь

19.40 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.35 Одного разу в Одесі

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка 

гробниць-2»

23.35 Країна У

01.05 Казки У. Кіно

01.50 Рятівники

02.50 Т/с «Хамелеон»

04.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Казки про машини»

06.40 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне
09.30 Х/ф «Пророк Ієремія. 

Викривач царів»

11.05 Солодка дача. Чізкейк

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 Наші гроші

18.55 «Король-Слон»

19.55 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

22.00 «Епоха великих котів»

23.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.30 «Світ дикої природи»

01.00 Т/с «Віра»

04.10 Д/ф «Док на прийомі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 КВІТНЯ 2021
14 квітня
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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 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50, 5.00 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.35 «Чистоnews-2021»

20.40 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Комедія «Прибульці-2: 

коридори часу»

03.05 Драма «Моя бабуся Фані 

Каплан»

05.30 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Кохання з 

ризиком для життя»

14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «За справу береться 

Шекспір-3»

01.30 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса. Новий сезон

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.50 Т/с «Без тебе»

23.10 Слідами

00.00, 2.15 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

01.45 Телемагазин

03.45 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 

покаже»

17.00, 1.20 Х/ф «За подих від 
тебе»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Х/ф «2:22»

13.10 Кохання на виживання

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Фантом»

22.40 Х/ф «Пік Данте»

00.50 Т/с «Шлях чарівника»

01.40 Вар’яти

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с 

«Епоха честі»

12.55 Вечірній преЗЕдент

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.30, 1.15 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 16.50, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

12.50 «Вартість життя»

14.40 «Легенди карного 

розшуку»

17.50, 4.00 «Правда життя»

18.30 «Акцент»

23.05 Х/ф «У моїй смерті 

прошу звинувачувати 

Клаву К.»

00.30 «Склад злочину»

02.00, 3.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.15, 23.15 Мама реготала

13.00 Т/с «Дефективи»

14.40 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.50 Оттак Мастак!

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 Вікна-новини

15.45 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Як вийти заміж

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

23.00 Х/ф «Дівчата»

00.55 Невідома версія. 

«Дівчата»

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, 3.35 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Т/с «Рекс-2»

08.05 Х/ф «Втікачі»

10.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз»

12.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-12»

02.50 Т/с «Ласко»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Порту». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

13.50, 0.35 «Боруссія» (Д) 

— «Ман Сіті». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00, 19.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.15 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.35 Д/п «Визначальні 

моменти». 2-й епізод

20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

21.55 LIVE. «МЮ» — 

«Гранада». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

02.25 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

04.10 «Рома» — «Аякс». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Україна (ж) — Півн. 

Ірландія (ж). Відбір до 

Євро-2022 р.

07.50, 19.20, 1.45, 3.45 Топ-матч

07.55, 12.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

09.10, 19.25 «Боруссія» (Д) 

— «Ман Сіті». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

11.00, 1.55 «Ліверпуль» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.20 Д/п «Визначальні 

моменти». 2й- епізод

14.15 «Челсі» — «Порту». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 21.15 Журнал Ліги Європи

16.30 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

17.00 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.50 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Рома» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Вільярреал» — 

«Динамо» (З). 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

03.55 «МЮ» — «Гранада». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00, 5.30 Містична Україна

06.55 Бандитський Київ

09.25, 2.35 Правда життя

10.25, 1.25 Речовий доказ

11.35 Скептик

12.35 Ілюзії сучасності

13.35 Левиний рик

14.05 Ремесла за призначенням

15.05, 19.50 Фантастичні історії

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.00, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя

17.55, 22.35 Невідома Африка

18.50 Світ дикої природи

23.30 Друга світова війна: 

свідчення війни

00.30 Адольф Гітлер. Шлях

03.30 Місця сили

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

15.45 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

19.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.10 Т/с «Доктор Хто»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

12.10, 19.00 Шість соток

13.00, 16.00, 0.40 Корисні поради

14.00 Шеф-кухар

15.00 Спеція

16.10, 21.10 Правила виживання

17.10 Дачна відповідь

19.40 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 0.35 Одного разу в Одесі

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Двійник»

23.35 Країна У

01.05 Казки У. Кіно

01.50 Рятівники

02.50 Т/с «Хамелеон»

04.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

06.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне
09.30 Х/ф «Свята сім’я»

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55, 22.00 «Епоха великих 

котів»

19.55 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.30 «Світ дикої природи»

01.00 Т/с «Віра»

04.10 Д/ф «Ті, що вірні»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.05 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Мисливці на 

нерухомість»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Ліга сміху-2021»

22.30 «Ліпсінк батл»

00.15 Жахи «Щасливий день 

смерті»

02.10 Комедія «Прибульці-2: 

коридори часу»

04.50 «Світське життя-2021»

06.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Кохання на 

кінчиках пальців»

14.35, 15.35, 0.25 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «У полоні стихії»

02.10 «Чекай на мене. Україна»

03.20 Мультфільм

04.05, 5.20 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Місія: краса

12.45, 15.30 Т/с «Кейс»

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Скляна кімната»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.50 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Дизель-шоу

11.25, 1.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 23.50 «На трьох»
14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

22.50 «На трьох-9». Прем’єра

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

09.30 Т/с «Надприродне»

11.20 Від пацанки до панянки

14.00, 1.40 Вар’яти

16.00 Де логіка?

17.00 Х/ф «На гребені хвилі»

19.00 Х/ф «Некерований»

21.00 Х/ф «Смерч»

23.10 Х/ф «Еверест»

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, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с 

«Епоха честі»

12.55 Вечірній преЗЕдент

14.10, 5.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

17.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00, 10.35, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 16.50, 3.25 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.55 

«Свідок»

09.00 Х/ф «У моїй смерті 

прошу звинувачувати 

Клаву К.»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.35 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Кисневий голод»

01.30 «Склад злочину»

03.40 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20, 1.20 Мама реготала

13.15 Т/с «Дефективи»

14.50 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

21.40 Х/ф «Ефект 

метелика-2»

23.15 Х/ф «Коматозники»

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Х/ф «Близнята»

08.05, 19.00, 22.45 Холостяк

12.00 Як вийти заміж

13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

00.00 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, 2.35 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Рекс-2»

08.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-2»

10.00 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-3»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.35 «Спецкор»

18.50, 2.05 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Шанхайський 

південь»

21.45 Х/ф «Смокінг»

23.40 Х/ф «Макс Пейн»

03.45 «Цілком таємно-2017»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 14.15, 22.50 Огляд середи. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.15 «Вільярреал» — 

«Динамо» (З). 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 17.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.25 «Шлях до Гданська»

11.35, 4.00 «МЮ» — «Гранада». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.05, 19.25 Топ-матч

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.00, 1.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

19.40 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.30, 3.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020 

Прем’єра

23.20 «Рома» — «Аякс». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

01.40 «Челсі» — «Порту». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Порту». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.50, 14.30 Топ-матч

08.00 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.50 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.20 «Славія» — «Арсенал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.40, 2.25 «Вільярреал» 

— «Динамо» (З). 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.40 «Боруссія» (Д) — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.25, 21.20 «Шлях до Гданська»

17.40, 4.10 «Рома» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.30 «МЮ» — «Гранада». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

22.00 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.45, 1.55 «Тур ONLINE»

00.10 «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00, 5.40 Містична Україна

07.10 Бандитська Одеса

09.20, 2.35 Правда життя

10.20, 1.25 Речовий доказ

11.30 Скептик

12.30 Ілюзії сучасності

13.30 Левиний рик

14.00, 19.20 Ремесла за 

призначенням

15.00, 17.50, 19.50 Фантастичні 

історії

16.00, 21.45 НАСА: нез’ясоване

16.55, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя

18.50 Світ дикої природи

22.35 Невідома Африка

23.30 Друга світова війна: 

свідчення війни

00.30 Адольф Гітлер. Шлях

03.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.35 Х/ф «Відлуння далеких 

світів»

12.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Х/ф «Остін Пауерс: 

міжнародна людина-

загадка»

19.10 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

21.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.50 Х/ф «Хроніки месника»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Бургери

08.20 Салат-бар

08.40 Смузі-меню

09.00 Магія солодощів

09.20 Просто їжа

09.50 Смачні страви

10.20 Дім на заздрість усім

11.20, 18.10 Удачний проєкт

12.10, 19.00 Шість соток

13.00, 16.00, 0.40 Корисні поради

14.00 Шеф-кухар

15.00 Спеція

16.10, 21.10 Правила виживання

17.10 Дачна відповідь

19.40 Майстри ремонту

20.10 Квартирне питання

22.10 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 2.00 Одного разу в Одесі

09.15 Танька і Володька

09.45, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

17.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Хоробре серце»

00.45 Країна У

02.30 Казки У. Кіно

03.00 Рятівники

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.40 Енеїда

06.30 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

06.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.05, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне
09.30 Х/ф «Свята сім’я»

11.10 Солодка дача

11.30 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 1.00 Перша шпальта

18.55, 22.00 «Епоха великих 

котів»

19.55 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт. 

Аспект

23.00 «Боротьба за виживання»

00.30 #ВУКРАЇНІ

01.30 Схеми. Корупція в деталях

02.55 «Зворотний відлік»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 КВІТНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 5.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Комедія 

«Свати»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 4.35 ТСН

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Вечірній квартал-2021»

22.15 «Ліпсінк батл. Фінал»

00.05 «Світське життя-2021. 

Дайджест»

01.05 «Ліга сміху»

ІНТЕР

06.10 Д/п «Планета Земля-2: 

хроніки»

07.10 «Слово предстоятеля»

07.20 Х/ф «Трезор»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід 

заборонений»

12.30, 3.15 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 

Никанорова»

14.05, 4.35 Х/ф «Суєта суєт»

15.45 Т/с «Слідчий Горчакова»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.05 Т/с «Птаха в клітці»

01.40 Х/ф «Двоє під дощем»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.00 Реальна містика

08.20 Т/с «День сонця»

12.10, 15.20 Т/с «Чужі діти»

17.00, 21.00 Т/с «Врятувати 

маму»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Ти моя 

улюблена»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Секретний фронт

07.05 Громадянська оборона

08.00 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»

11.15, 13.00 Х/ф «Геракл: 

народження легенди»

12.45 Факти. День

13.10 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Люди Ікс-5: 

перший клас»

21.40 Х/ф «Люди Ікс-6: дні 

минулого майбутнього»

00.00 Х/ф «Вуличний боєць»

01.50 Т/с «Розтин покаже»

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 0.50 Вар’яти

08.15, 10.00 Kids’ Time

08.20 Х/ф «Стюарт Літтл»

10.05 Орел і решка. Дива світу

12.10 У кого більше?

14.10 Х/ф «Водій для копа»

16.00 Х/ф «Погоня за 

ураганом»

18.00 Х/ф «День 

незалежності»

20.50 Х/ф «День 

незалежності: 

Відродження»

23.20 Х/ф «Фантом»

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Час «Ч»

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.30 Бла-бла таксі

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.15 Pro військо

18.30, 0.35 Невигадані історії

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Є сенс

01.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Ще до війни»

08.55 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

13.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.10 Х/ф «Ульзана»

16.00 Х/ф «Супер-

пограбування в Мілані»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Приходьте 

завтра»

21.30 Х/ф «Ганмен»

23.40 Х/ф «Розплата»

01.25 «Хвороби-вбивці»

03.00 «Випадковий свідок»

03.40 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.20 Телемагазин

07.20 Мама реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40, 22.40 Мама реготала

15.20 Т/с «Суперкопи»

17.20 Т/с «Швидка»

19.10 Х/ф «Рожева пантера»

21.00 Х/ф «Рожева 

пантера-2»

02.20 Оттак Мастак!

СТБ

04.45 Невідома версія. 

«Дівчата»

05.40 Х/ф «Дівчата»

07.25, 10.50 Х/ф «Діамантова 

рука»

08.00 Неймовірна правда про 

зірок

12.05 Т/с «Татусі»

17.00, 0.45 Хата на тата

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

22.40 Звана вечеря

ПРЯМИЙ

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «Запорєбрик NEWS»

13.35 «Новини від Христини»

14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ-2020»

09.25 «Загублений світ»

12.10 Х/ф «Команда А»

14.25 Х/ф «Акти насильства»

16.15 Х/ф «Підстава»

18.00 Х/ф «Саботаж»

20.00 Х/ф «У тилу ворога»

22.00 Х/ф «У тилу ворога: 

вісь зла»

23.55 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»

01.45 Т/с «Ласко»

02.30 «Він, вона та телевізор»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» — 

«Динамо» (З). 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «ПСЖ» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Рома» — «Аякс». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.05 «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

13.50 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

17.55 Д/п «Визначальні 

моменти». 3 епізод. 

Прем’єра

18.50, 20.55 Топ-матч

18.55 LIVE. «Сассуоло» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

21.40 LIVE. «Кальярі» 

— «Парма». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

00.35 «Минай» — «Десна». 

Чемпіонат України

02.20 «Боруссія» (Д) — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.10 «Ворскла» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Славія» — «Арсенал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020

08.10 «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

09.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.20 «МЮ» — «Гранада». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.05 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

13.00, 13.35, 15.55, 18.55, 21.25 

«Тур ONLINE»

13.30, 17.45, 20.15 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

22.05 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.35 «Вільярреал» — 

«Динамо» (З). 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.25 «Сампдорія» — 

«Верона». Чемпіонат Італії

02.10 «Рома» — «Аякс». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

04.00 «Сассуоло» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.50, 2.00 Містична Україна

08.40 Історія українських земель

10.05 Речовий доказ

11.15, 0.00 Фантастичні історії

12.15 Україна: забута історія

14.05 Бойовий відлік

15.00, 21.00 Майбутнє з 

Джеймсом Вудсом

18.00 Невідома Африка

20.00, 1.00 Ремесла за 

призначенням

03.00 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

12.15 Х/ф «Остін Пауерс: 

міжнародна людина-

загадка»

13.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 М/ф «Ронал-Варвар»

01.35 «Бійцівський клуб»

02.25 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 1.10 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50 Люблю готувати

14.20 Один за 100 годин

16.00 Майстри ремонту

18.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

22.30 Удачний проєкт

01.40 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.05 М/ф «Білал»

11.10 Х/ф «Макс 2: герой 

Білого дому»

12.45 Х/ф «Двійник»

15.05 Х/ф «Клони»

16.50 Х/ф «Змінюючи 

реальність»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна 

У-2

23.00 Ігри приколів

00.00 Одного разу в Одесі

00.30 Панянка-селянка

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»

08.05, 9.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ

08.35 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

09.05 Відтінки України

10.05 «Епоха великих котів»

12.00 Х/ф «Березневі іди»

13.55 «Боротьба за виживання»

14.30 Телепродаж

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

17.30 Х/ф «Самсон і Даліла»

21.25 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «За будь-яку ціну»

00.25 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!»

03.00, 5.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

10.55, 3.40 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

01.00 «Світське життя-2021. 

Дайджест»

02.00 «Ліга сміху»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Шукачі пригод»

08.00 «Удачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.50 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.10 Т/с «Проєкт «Синя 

книга-2»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Міміно»

23.50 Х/ф «Осінній марафон»

01.40 Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

08.10 Т/с «Без тебе»

17.00, 21.00 Т/с «Не говори мені 

про любов»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «День сонця»

01.45 Телемагазин

03.10 Гучна справа

04.00 Т/с «Виклик-2»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Анти зомбі

06.45 Секретний фронт

07.40 Громадянська оборона
08.35 Х/ф «Люди Ікс-5: 

перший клас»
11.00, 13.00 Х/ф «Люди 

Ікс-6: дні минулого 
майбутнього»

12.45 Факти. День

13.40 Т/с «Пес»
15.50 Х/ф «Трансформери-5: 

останній лицар»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Люди Ікс: темний 

Фенікс»
23.40 Х/ф «Росомаха»
01.55 Т/с «Розтин покаже»

04.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30, 0.40 Вар’яти

07.20, 9.20 Kids’ Time

07.25 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона-2»

09.25 Х/ф «План гри»

11.40 Х/ф «Некерований»

13.40 Х/ф «День 

незалежності»

16.20 Х/ф «День 

незалежності: 

відродження»

18.50 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»

21.00 Х/ф «Земне ядро»

23.40 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

12.45 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

03.15 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

06.20 Х/ф «Ключі від неба»

07.50 «Слово Предстоятеля»

07.55 «Будьте здоровi»

08.40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.50 Х/ф «Ульзана»

11.40 Х/ф «Ганмен»

13.50 Х/ф «Приходьте 

завтра»

15.40 Х/ф «Засуджений»

17.25 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»

19.00 Х/ф «Фронт за лінією 

фронту»

22.15 Х/ф «Сліди апостолів»

00.35 Х/ф «Розплата»

02.15 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.20 Телемагазин

07.20 Мама реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40, 23.10 Мама реготала

15.30 Т/с «Суперкопи»

17.30 Т/с «Швидка»

19.30 Х/ф «Остін Пауерс: 

шпигун, який мене 

звабив»

21.20 Х/ф «Остін Пауерс: 

голдмембер»

02.45 Оттак Мастак!

СТБ

04.40 Невідома версія. 

«Найчарівніша та 

найпривабливіша»

05.30 Невідома версія. 

«Операція И»

06.15 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

08.05 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

09.55 МастерШеф. 

Професіонали

13.20 Хата на тата

15.15 Супермама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

23.10 Таємниці ДНК

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

14.10, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00, 22.00 «Міністерство 

правди»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00, 3.40 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ-2020»

09.25 «Загублений світ»

13.25 Т/с «Перевізник-2»

16.20 Х/ф «Широко 

крокуючи»

18.00 Х/ф «Широко 

крокуючи-2: розплата»

19.50 Х/ф «Пташка на дроті»

22.00 Х/ф «В’язень»

23.50 Х/ф «Захисник»

01.35 Х/ф «Мега акула проти 

Колоса»

02.55 «Він, вона та телевізор»

04.00 «Найкраще»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

07.45, 12.35, 23.20 Журнал. 

УЄФА Євро-2020

08.15 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Колос» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.50 «Аталанта» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

01.40 «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

03.30, 5.30 Топ-матч

03.40 «Наполі» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Гранада». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

07.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.20 «Минай» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.10 Д/п «Визначальні 

моменти». 3й- епізод

11.05 «Кальярі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

12.55, 21.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.25 «Ворскла» — «Зоря». 

Чемпіонат України

15.15, 18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 

3.45 Топ-матч

15.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

15.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.55 LIVE. «Торіно» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

21.40 LIVE. «Наполі» — 

«Інтер». Чемпіонат Італії

23.55 «Інгулець» — «Рух». 

Чемпіонат України

01.55 «Торіно» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Колос» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.55, 2.00 Містична Україна

08.45 Історія українських земель

10.30 Речовий доказ

11.40, 0.00 Фантастичні історії

12.35 Україна: забута історія

14.15 Бойовий відлік

15.10, 21.00 Майбутнє з 

Джеймсом Вудсом

18.10 Невідома Африка

20.00, 1.00 Ремесла за 

призначенням

03.00 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 М/ф «Вартові джунглів»

11.40 Х/ф «Відлуння далеких 

світів»

13.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.10 Х/ф «Хроніки месника»

02.10 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.20 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

20.30, 3.20 Зіркові долі

21.20 Дачна відповідь

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Супергерой»

11.00 Х/ф «Кравчиня: помста 

от-кутюр»

13.20 Х/ф «Хоробре серце»

16.40 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка 

гробниць-2»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 22.00 Країна У-2

23.00 Х/ф «Забути Сару 

Маршал»

01.10 Панянка-селянка

03.15 Т/с «Хамелеон»

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.05, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.20 «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень
16.05 Х/ф «За будь-яку ціну»
18.10 Галапагос: королівство 

гігантських акул

19.20 «Епоха великих котів»

20.20 «Боротьба за виживання»

21.25 #@)??$0 з Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Березневі іди»
00.25 Д/ф «Гідра»

01.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники
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В Україні продовжують стрімко зростати 
ціни. Причини цьому — не лише внут-
рішні, а й наслідки процесів, що відбу-
ваються нині далеко за межами України. 
Втім вплив на формування цін українсь-
ка влада таки має, і полягає він у вива-
женій, прагматичній внутрішній політиці, 
боротьбі з корупцією та налагодженням 
діалогу з міжнародними партнерами. 

Весна і ціни 
 В Україні до травня очікується зро-
стання вартості низки товарів: овочі в 2021 
році вже подорожчали на 25%, однак різ-
ке зростання ціни триватиме до травня і 
може досягти 75%. Так триватиме до по-
чатку літа, коли на прилавках з’являться 
продукти нового врожаю. Також прогно-
зується подорожчання перед Великоднем 
яєць, м’яса і борошна на 10-15%. 
 Очікується і зростання ціни на хліб 
на 6% через зростання ціни на зернові. 
Щоправда, також ненадовго. Експерти 
припускають, що ця тенденція змінить-
ся, якщо пандемія піде на спад, а в Ук-
раїні буде хороший урожай. 
 Імовірно, продовжить дорожча-
ти пальне, — до 30 грн за літр.Також 
зростуть ціни на імпортні продукти — 
на 10%. Крім того, подорожчають олія 
та продукти, які з неї виробляють.
 Експерти зазначають: у середньо-
му щорічно продукти в Україні дорож-
чають на 5-10%. Так, за останні чотири 
роки продуктовий кошик подорожчав 
на 30% — із 3958 до 5614 грн, загаль-
ний рівень інфляції за цей період склав 
32,6%. Причому, на думку аналітиків, 
причини для подорожчання в Україні — 
як об’єктивні, так і суб’єктивні. 

Вплив США і щедрість української 
влади
 «Ціни ростуть? Так. Інфляція дійс-
но прискорюється. Причому насамперед 
вона стосується продуктів харчування, — 
каже інвестиційний банкір Сергій Фурса. 
— Чому? По-перше, це загальносвітовий 
тренд. Різке зростання вартості продуктів 
харчування зараз охопило країни, що роз-
виваються. З однією й тією ж проблемою 
стикаються в Росії і Бразилії, Туреччині 
та Україні. Чому це відбувається? Хоч як 
дивно, але тому, що американці друку-
ють гроші. Але інфляція приходить не в 
США, а експортується в країни, що роз-
виваються. Це несправедливо? Можливо. 
Але правда».
 На думку Фурси, проблема українсь-

кого здорожчання продуктів харчуван-
ня частково полягає у тому, що частина 
грошей, якими «з вертольота» закида-
ють американців, надходить на фондові 
ринки. Як наслідок — різке зростання 
вартості на ринку акцій і на сировинних 
ринках. Це стосується руди, металу і аг-
ропродукції. «Наприклад, ціна пшениці 
вища майже на 40%, ніж рік тому. А за-
раз ми ще й бачимо, що ціни на нафту по-
чали зростати. І якщо рік тому нафта па-
дала і це допомагало уповільненню інфля-
ції, то зараз нафта росте — й ефект зворот-
ний. Впливу на даний процес українська 
влада практично не має», — продовжує 
експерт. 
 А тому, за його словами, курка, яка 
несе яйця, їсть корми, які подорожчали 
майже на 50%. І яйця стають дорожчими. 
«Не золотими, звичайно, але дорогими. І 

так і з іншими продуктами», — продов-
жує він і додає, що до дефіциту цього про-
дукту доклався скандал з одним із вітчиз-
няних холдингів, що виробляє яйця. Хол-
динг вибудував свій бізнес за принципом 
фінансової піраміди і спричинив заборго-
ваність. Відтак виробник терпить збитки, 
на ринок потрапляє менше продукції, ім-
портувати яйця важко — ось і додатковий 
привід для зростання цін.
 Другий фактор, який, на думку ек-
сперта, прискорює інфляцію в Україні, 
— це популізм влади: невиправдано різ-
ке зростання мінімальної зарплати також 
сприятиме прискоренню інфляції. «В Ук-
раїні різке зростання доходів населення, 
що спостерігається з 2016 року, традицій-
но штовхало вгору інфляцію. Незважаю-
чи на крики популістів, доходи україн-
ців дійсно ростуть, і ростуть постійно. У 

тому числі важливу роль відіграв безвіз, 
тому що український роботодавець по-
чав конкурувати з польським і був зму-
шений підвищувати зарплати. Як наслі-
док — сьогодні доларова середня зарплата 
в Україні на максимальному рівні за всю 
історію, — продовжує Фурса. — Другий 
індикатор — це динаміка роздрібної тор-
гівлі. Рітейлу в Україні стає дедалі біль-
ше. І тільки-но в минулому році скасову-
вали найменші обмеження, українці од-
разу бігли в магазини. Допомагає тут іще 
й той факт, що без зовнішнього туризму, 
який був дуже обмежений минулого року, 
в країні залишилися близько 4 млрд до-
ларів. У результаті за минулий рік грив-
неві депозити українців у банках виросли 
на 25%! Це дуже суттєве зростання. Усе 
це призводить до зростання тиску на ціни 
з боку покупців. Багато грошей, і продав-
ці не бояться підвищувати ціни».

НБУ на варті цін 
 Отож після рекордно низької інфля-
ції минулого року — в цьому році екс-
перти й надалі очікують прискорення 
зро стання цін. «Наразі оцінки аналіти-
ків говорять про те, що ціни мають зро сти 
на 6-7% за підсумками року, з уповіль-
ненням приросту в другому півріччі. Це 
помірно високо, але не критично. Аналі-
тики очікують уповільнення інфляції, 
тому чинники, які тиснуть на ціни, нап-
риклад, шок сировинних цін, мають ви-
черпати себе. І головне тут, щоб не стриб-
нули різко вгору інфляційні очікування і 
щоб уряд стримував себе і не запускав ме-
ханізм емісії. Адже у цьому випадку до-
дасться новий фактор — курсу — і інф-
ляція може вийти з-під контролю.Саме 
тому так важливо, щоб Нацбанк зберігав 
незалежність і за необхідності підвищу-
вав облікову ставку, працюючи з тими са-
мими інфляційними очікуваннями. Саме 
тому так важливо зберігати співпрацю з 
МВФ, що забезпечить нам доступ до зов-
нішніх ринків і збереже курсову стабіль-
ність. Поки ми ще стоїмо біля того каме-
ня, де написано «наліво підеш — інфля-
цію зупиниш», «направо підеш — боляче 
буде». Вибір, як завжди, за українцями, 
— резюмує Фурса. — А тому ціни на яйця 
безпосередньо залежать від того, чи знай-
дуть українські політики у себе політич-
ну волю виконати програму МВФ. Ціни 
на їжу залежать від того, чи зможе Украї-
на очистити свою судову систему або під 
розмови про зовнішнє управління прова-
лить судову реформу, не отримає програ-
му МВФ, а отримає зростання цін... От і 
все. І немає причин для паніки». ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Український бізнес, схоже, 
повірив у прогнози експертів 
про швидке відновлення еко-
номіки держави. Це яскраво 
видно з очікувань, які опри-
люднив Нацбанк. Утім, аби 
стати «економічним тигром», 
нашій країні треба не лише 
оминути небезпеки  позапла-
нового локдауну, а й подолати 
традиційні болячки — коруп-
цію у верхах, відсутність вер-
ховенства права та прогнозо-
ваність дій влади. 

Бізнес вірить у краще
 Індекс очікувань ділової ак-
тивності, розраховуваний Нац-
банком, у минулому місяці під-
скочив до 48,8 із 37,6, що було 
зафіксовано у січні. Експерти 
вважають, що це найкращий 
результат із жовтня 2020 року. 
«У лютому підприємства всіх 
секторів, залучені до щомісяч-
ного опитування, поліпшили 
очікування за результатами 
своєї діяльності», — констатує 
НБУ, додаючи, що підприєм-
ства промисловості продемон-
стрували найкращу динаміку і 
вперше за останні чотири міся-
ці оптимістично оцінили власні 
економічні перспективи: в лю-
тому секторний індекс зріс до 
50,3 із 38,6 у січні. Промислов-
ці поліпшили свої очікування 
щодо обсягів виробництва про-

дукції і нових замовлень, зок-
рема експортних, уточнив цен-
тробанк.
 При цьому підприємства 
сфери торгівлі й послуг також 
суттєво підвищили оцінки своїх 
економічних перспектив піс-
ля  січневого локдауну: індек-
си обох секторів зросли в люто-
му до 49,0 із січневих 33,3 у тор-
говельних підприємств і 39,7 
— у підприємств сфери послуг. 
Поліпшення очікувань обсягів 
нових замовлень, товарів для 
продажу і послуг, на думку ек-
спертів, свідчить про відновлен-
ня роботи цих секторів.
 Найнижчі оцінки залиша-
ються у підприємств будівниц-
тва житла. Індекс сектору в 
лютому лише незначно покра-
щився — до 35,3 після падіння 
до 33,1 в січні. Тож будівельни-
ки під впливом сезонного ско-
рочення економічної актив-
ності очікують урізання обсягів 
будівництва і нових замовлень 
з одночасним зростанням вар-
тості послуг підрядників, сиро-

вини і матеріалів. Загалом же 
очікування підприємств два-
надцятий місяць поспіль пере-
бувають на рівні, нижчому за 
рівноважне значення у 50 пунк-
тів. Підприємства всіх секторів 
прогнозують зростання цін на 
свою продукцію та послуги на 
тлі подорожчання сировини й 
товарів постачальників і поки 
що не очікують збільшення чи-
сельності своїх працівників.

Наслідки кризи: хто втратив, 
хто заробив
 Головною ж перешкодою 
для ведення бізнесу в Україні 
вважають відсутність верховен-
ства права. Такої думки, зокре-
ма, дотримуються члени Аме-
риканської торговельної палати 
в Україні. «Так вважають 66% 
наших членів, які взяли участь 
у дослідженні, — сказав прези-
дент Палати Андрій Гундер. — 
Другою перешкодою члени па-
лати назвали корупцію (54%), 
третьою — нестачу рішучої про-
грами реформ (45%)». 

 За словами президента Аме-
риканської торговельної пала-
ти в Україні, у 37% учасників 
дослідження в період карантин-
них обмежень скоротилися до-
ходи. Водночас у 40% — зрос-
ли. Близько 20% учасників ско-
ротили штат співробітників. 
56% фактично не скорочували 
працівників, а 24 % наростили 
цей показник, хоча здебільшо-
го незначно. При цьому близь-
ко половини членів палати ско-
ротили інвестиції за цей період, 
водночас 19% збільшили їх. 
60% учасників дослідження не 
задоволені тим, як держава під-
тримує бізнес, 1% — дуже задо-
волені, і 10% — певною мірою 
задоволені.
 «Членів Американської тор-
говельної палати турбує неяс-
ність програми вакцинації в 
Україні. Ходять чутки, що уряд 
знову оголосить локдаун і про-
довжить ізоляцію», — сказав 
Гундер, додавши, що члени па-
лати просять уряд провести ре-
альну й ефективну судову ре-

форму, забезпечити верховен-
ство права і справедливе право-
суддя. 
 «Також, із точки зору від-
новлення економіки, уряд має 
захистити населення від ковіду. 
Це означає тестування, вакци-
націю і ефективне лікування, 
— додав він. — Третім пунктом 
із того, що має зробити уряд для 
економічного відновлення, має 
стати викорінення корупції. 
Далі йдуть питання податкової 
політики, співпраці з МВФ, за-
хисту права власності тощо».
 Щодо прогнозів на 2021 рік, 
то лише 9% учасників дослі-
дження очікують подальшого 
зниження доходів, близько 60% 
сподіваються на зростання.12% 
очікують скорочення персона-
лу, 32% планують збільшення 
кількості працівників.Щодо 
майбутнього, то 2% членів Аме-
риканської торговельної палати 
в Україні налаштовані оптимі-
стично, 43% — обережно оп-
тимістично, 35% — нейтраль-
но, 20% — песимістично.«Ми 
запитали, хто може найкращим 
чином залучити прямі інозем-
ні інвестиції в Україну в 2021 
році, — сказав Гундер. — І от-
римали відповідь: президент 
— людина, яка відстоює судову 
реформу в уряді та парламенті. 
Також ділове співтовариство і, 
що важливо, компанії, які вже 
є в Україні. Ми — найкращі ін-
вестори». ■

Рівень українських цін визначають у тому числі й тенденції світової геополітики.
Фото з сайта p-p.com.ua.

❙
❙

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Вакцина для бізнесу 
Підприємці сподіваються на швидкий вихід із кризи, 
але хвилюються за подальший локдаун, корупцію і нечесні суди

■

ЦІНИ ДОГОРИ 

Яйця і МВФ
Причинами подорожчання вітчизняних продуктів 
частково є «ковідні» виплати в США, підвищення 
зарплат і локдаун в Україні

■
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(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
 

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»
м. Київ, Київської області, код ЄДРПОУ 05391057 

 (повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний 

код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті) інформує про намір про-

вадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

 1. Інформація про суб’єкт господарювання
 Україна, 04212, м. Київ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, 

тел. (044) 412-84-10
(місцезнаходження юридичної особи або місце 

провадження діяльності фізичної особи — підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний но-

мер телефону)
 2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.
 Видобування підземних вод Київського родо-
вища проводиться на двох водозабірних ділянках, 
а саме ділянці «Оболонь» та родовищі «Оболонь», 
які розташовані на чотирьох майданчиках. 
 На родовище «Оболонь» видобування мінераль-
них природних столових вод для промислового роз-
ливу в пляшки під назвою «Оболонська» відбуваєть-
ся свердловиною № 2247(6ю), що знаходиться поза 
територією ПрАТ «ОБОЛОНЬ» в кількості 800 м3/
добу (категорія А) (спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами №1442 від 26.06.1998, строком дії до 
26.06.2028 року).
 На ділянці «Оболонь» Київського родовища ви-
добування питних підземних вод відбувається для 
питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб 
підприємства (Дозвіл на спеціальне водокористу-
вання №52/КІ/49д-20 від 31.08.2020 року). Ділянка 
«Оболонь» експлуатується свердловинами №№ 1с, 
2с, 3с, 4с, 5с та свердловинами №№ 6юр, 7ю, 7юр, 
8ю, 9ю, 10ю, облаштованими на сеноман-келовей-
ський водоносний комплекс і байоський водонос-
ний горизонт, відповідно (спеціальні дозволи на ко-
ристування надрами №1440 та 1441 від 26.06.1998, 
строком дії до 26.06.2028 року).
  Водозабір мінеральних природних столових вод 
— свердловина №2247 (6-ю), яка розроблена з ме-
тою промислового розливу в якості мінеральної при-
родної столової під торговою маркою «Оболонська» 
та водозабір питних підземних вод — свердловини 
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю, 
які розроблені з метою господарсько-питного водо-
постачання підприємства.
 За складністю геолого-гідрологічних умов ді-
лянка «Оболонь» Київського родовища питних під-
земних вод відноситься до групи родовищ складної 
геологічної будови (2 група) відповідно до Класифі-
кації запасів і ресурсів корисних копалин держав-
ного фонду надр.
 Технічна альтернатива 1:
 У 1972 р. затверджені запаси підземних вод 
Київського родовища для господарсько-питного во-
допостачання м. Києва та інших населених пунктів 
(протокол ДКЗ від 25.12.1972 № 6779). Підрахунок 
експлуатаційних запасів в межах площі близько 30 
тис. км2 виконувався методом математичного мо-
делювання. Для оцінки запасів свердловини були 
згруповані у «великі колодязі». Ділянка «Оболонь» 
знаходиться в межах однойменного великого коло-
дязя «Оболонь» Київського родовища, по якому за-
тверджені запаси підземних вод сеноман-келовейсь-
кого водоносного комплексу — 52 тис. м3/добу (ка-
тегорії А+В), середньоюрського (нині байоського) 
водоносного горизонту — 69 тис. м3/добу (категорії 
А+В).
 У 2012р. ДКЗ затверджені запаси питних під-
земних вод для ПАТ «Оболонь» (нині ПрАТ «ОБО-
ЛОНЬ») по ділянці «Оболонь» Київського родовища 
у кількості 16,8 тис. м3/добу, у т. ч. за категоріями 
(м3/добу): А — 10830, В — 5970 (протокол ДКЗ від 
31.08.2012 № 2720).
 Протягом 2017р. Державним підприємством 
«Український державний геологорозвідувальний 
інститут» (далі — УкрДГРІ) за технічним завдан-
ням 
ПрАТ «ОБОЛОНЬ» виконана повторна геолого-
економічна оцінка експлуатаційних запасів пит-
них підземних вод по ділянці «Оболонь» Київсько-
го родовища. Заявлена потреба в питній підземній 
воді складає 16,8 тис. м3/добу без визначення пер-
шочергової потреби.
 Родовище експлуатується з часу розвідки шля-
хом видобування підземних вод зі свердловин 
№№1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю.
 У 2012р. ДКЗ затверджені експлуатаційні за-
паси мінеральної природної столової води родови-
ща «Оболонь» (свердловина № 2247(6ю) в кіль-
кості 800 м3/добу (категорія А) (протокол ДКЗ від 
18.01.2008 №1435). 
 Протягом 2016р. Київською гідрологічною екс-
педицією ДП «Українська геологічна компанія» за 
технічним завданням ПАТ «Оболонь» (нині ПрАТ 
«ОБОЛОНЬ») виконана повторна геолого-економіч-
на оцінка родовища «Оболонь». Заявлена потреба в 
мінеральній природній столовій воді становить 800 
м3/добу.
 Родовище експлуатується з часу розвідки шля-
хом видобування підземних вод зі свердловини № 
2247(6ю).
 Виробництво діюче. Видобування підземних 
вод здійснюється шляхом відбору води за техно-
логією свердловинного видобування з 12-ти водо-
забірних свердловин родовища встановленими на-
сосами типу ЕЦВ10-63-150 (2 шт.), ЕЦВ8-40-40 (1 
шт.), ЕЦВ8-40-90 (2 шт.), ЕЦВ10-65-110 (7 шт.) за-
гальним об’ємом 17 600 м3/добу.
 Технічна альтернатива 2. 

 Виробництво діюче. Технічною альтернативою 
є використання води з централізованого водопрово-
ду для санітарно-гігієнічних та виробничих потреб 
на підприємстві.
  3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.
  Територіальна альтернатива 1:
 Планована діяльність здійснюється в межах те-
риторії ПрАТ «ОБОЛОНЬ», м. Київ, Київської об-
ласті за адресою (місцем розміщення діючих сверд-
ловин):
 — ділянка мінеральних природних столових 
вод, свердловина №2247(6ю);
 — ділянка питних підземних вод , свердловини: 
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, бюр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю.
 Водозабірні свердловини питних підземних 
вод та мінеральних природних столових вод — зна-
ходяться на 4 майданчиках в Оболонському ад-
міністративному районі м. Києва за адресами, а 
саме:
 — вул. Полярна (сверд.№№2с,6ю,6юр);
 — перетин вул. Полярна та вул. Богатирська 
(сверд.№№1с,5с,9ю,10ю);
 — перетин вул. Поперечна та вул. Лебединська 
(сверд.№№3с,7ю,7юр);
 — вул. Сім’ї Шовкоплясів (Дибенко) 
(сверд.№№4с,8ю).
Географічні координати водозабірної свердловини
 
 
 

Територіальна альтернатива 2: Видобування пит-
них підземних вод здійснюється на детально розві-
даній ділянці «Оболонь» Київського родовища та 
родовищі «Оболонь», запаси якого затверджено Де-
ржавною комісією України по запасах корисних ко-
палин і враховані державним балансом запасів ко-
рисних копалин. Інші родовища питних підземних 
вод в даному районі відсутні. У зв’язку з цим тери-
торіальна альтернатива 2 не розглядається.
 4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності
 Вплив на соціальне середовище носить позитив-
ний аспект. Планована діяльність є безпечною для 
населення і відповідає діючому природоохоронному 
законодавству. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності полягає в забезпеченні працез-
датного населення робочими місцями, сплаті подат-
ків в місцеві бюджети (в т.ч. в сплаті рентних пла-
тежів), виробництві продукції і як наслідок покра-
щенні економічної ситуації регіону.
 5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
 Всього на сьогоднішній день на ділянці «Обо-
лонь» Київського родовища обладнано 5 експлуа-
таційних свердловин на сеноман-келовейський во-
доносний комплекс №№ 1с, 2с, 3с, 4с і 5с та 6 сверд-
ловин на байоський водоносний горизонт №№ бюр, 
7ю, 7юр, 8ю, 9ю і 10ю. Заявлена потреба в питній 
підземній воді складає 16,8 тис. м3/добу без визна-
чення першочергової потреби.
 На байоський водоносний горизонт на ділян-
ці водозабору ПрАТ «ОБОЛОНЬ» також закладе-
на свердловина №2247(6ю), яка виводить на земну 
поверхню мінеральні природні столові води, запаси 
якої становлять 800 м3/добу.
  В адміністративному відношенні родовище 
«Оболонь» розташоване в Оболонському районі м. 
Києва по вул. Богатирській, 3.
 Ділянка мінеральних природних столових вод, 
свердловина №2247(6ю).
 Родовище мінеральних підземних вод «Обо-
лонь» пов’язане з відкладами орельської світи се-
редньої юри, які літологічно представлені дрібно— 
та середньозернистими пісками, що чергуються з 
прошарками та лінзами глин. Водоносний горизонт 
в межах родовища залягає в інтервалі глибин 230-
270 м. Загальна потужність горизонту складає 40 м. 
У покрівлі водоносного горизонту залягають глини 
ніжинської і підлужної світ середньої юри (батські 
глини), які в свою чергу покриті глинами з прошар-
ками пісковиків ічнянської світи середньої юри. За-
гальна потужність водотривких порід становить 60 
м. У підошві середньоюрських пісків залягає ниж-
ньотріасова піщано-глиниста товща.
 Водоносний горизонт напірний. Величина напо-
ру становить 172,48 м. П’єзометричний рівень вста-
новлюється на глибині 62,52 м. Дебіт свердловини 
.№ 2247(6ю) при дослідній відкачці становив 16,7 
дм7с (1440 м3/д) при зниженні рівня на 31,0 м.
 Води горизонту гідрокарбонатні натрієво-каль-
цієво-магнієві з мінералізацією 292,9-382,5 мг/дм3, 
загальною жорсткістю 3,83-4,8 ммоль/дм3
 Ділянка питних підземних вод, свердловини: 
 №№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю.
 Ділянка «Оболонь» Київського родовища пит-
них підземних вод пов’язана з різними в стратигра-
фічному та літолого-фаціальному відношенні від-
кладами іваницької світи середньої-верхньої юри, 
загорівської, журавинської, бурімської світ нижнь-
ої-верхньої крейди (сеноман-келовейський водонос-
ний комплекс), а також відкладами орельської сві-
ти байоського ярусу середньої юри (байоський водо-
носний горизонт).
 У літологічному відношенні сеноман-келовей-
ський водоносний комплекс представлений піска-
ми різнозернистими (дрібнозернистими), зі стяжін-
нями кременів, тріщинуватими пісковиками з про-
шарками глин. Глибина залягання комплексу — 75-
115 м, середня потужність відкладів — близько 34 

м. Водоносний комплекс перекривається мергель-
но-крейдовою товщею верхньої крейди потужністю 
16-18 м. У підошві водоносного комплексу заляга-
ють глинисті відклади ічнянської світи, що є части-
ною регіонального водотриву потужністю 88-106м. 
Водоносний комплекс напірний. Величина напору 
над покрівлею становлять близько 50-56 м. Статич-
ні рівні води в свердловинах встановлюються на гли-
бинах 20-25 м. Дебіти свердловин становлять 8,45-
19,44 дм3/с при зниженні рівня на 10-40 м. За хіміч-
ним складом підземні води водоносного комплексу 
є гідрокарбонатними, хлоридно-гідрокарбонатни-
ми різного катіонного складу з сухим залишком, що 
змінюється в межах від 255 до 606 мг/дм3, загаль-
ною жорсткістю — від 3,75 до 7,93 ммоль/дм3, вод-
невим показником — від 6,7 до 8,4 од. рН; вміст за-
ліза загального становить 0,08-0,65 мг/дм3, амонію  
— 0,04— 0,78 мг/дм3, кремнію — 13,25-15,72 мг/
дм3.
 Байоський водоносний горизонт літологічно 
представлений пісками кварцовими різнозернис-
тими (середньозернистими) з прошарками та лінза-
ми глин, що залягають в інтервалі глибин 230-284 
м. Загальна потужність піщаних відкладів стано-
вить 34-44 м. Перекриваються водозбагачені породи 
батськими глинами середньої юри, у підошві їх за-
лягає глиниста товща нижнього тріасу. Статичний 
рівень встановлюється на глибинах 75-79 м. Підзем-
ні води горизонту напірні. Величина напору стано-
вить 150-167 м. Дебіт свердловин становить 15,51— 
12.23 дм3/с при зниженні рівня на 6-48 м. За хіміч-
ним складом підземні води водоносного горизонту 
є хлоридно-гідрокарбонатними різного катіонного 
складу з сухим залишком, що змінюється в межах 
від 289 до 467 мг/дм3, загальною жорсткістю — від 
3,2 до 5,7 ммоль/дм3, водневим показником — від 
6,7 до 8,4 од. рН; зміст заліза загального становить 
0,06-0,61 мг/дм3, амонію — < 0,1-1,0 мг/дм3.

Експлуатаційні запаси водозабірної свердловини

 6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:
 щодо технічної альтернативи 1: екологічні та 
інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ються згідно Спеціального дозволу на користуван-
ня надрами з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище, санітарних нормативів, охо-
рони праці, пожежної безпеки, радіаційного конт-
ролю, поводження з відходами тощо.
 щодо технічної альтернативи 2: аналогічні 
щодо технічної альтернативи 1.
 щодо територіальної альтернативи 1: дотри-
мання меж поясів ЗСО. 
 щодо територіальної альтернативи 2: не роз-
глядається.
 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за альтернативами:
 Щодо технічної альтернативи 1:
 На родовищі використовується закрита систе-
ма забору, очищення, розподілу води, що відповідає 
сучасним вимогам. Насосні станції побудовані від-
повідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зов-
нішні мережі та споруди. Основні положення проек-
тування», та задовольняють умовам, які не допуска-
ють забруднення водоносних горизонтів. Експлуа-
тація водозаборів Київського родовища проводиться 
з 1972 року, тому інженерна підготовка і захист те-
риторії здійснюється вже існуючою інфраструкту-
рою;
 Прийняті рішення по експлуатації водозаборів 
забезпечують раціональне використання земельних 
ресурсів та розвіданих запасів підземних вод.
 Щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно 
технічній альтернативі №1
 Щодо територіальної альтернативи 1: Водоза-
бори Київського родовища розташовані в межах зе-
мельного відводу на територіях, погоджених у вста-
новленому порядку. Зони санітарної охорони витри-
мані відповідно ДБН В.2.5— 74:2013 «Водопостачан-
ня, зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
проектування» та передбачають заходи, які не допус-
кають забруднення водоносних горизонтів.
 Щодо територіальної альтернативи 2: не роз-
глядається.
 8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:
 Можливі впливи планованої діяльності на дов-
кілля щодо технічної альтернативи 1 включають: 
 — клімат, мікроклімат — впливи відсутні; 
 — повітряне середовище — впливи відсутні; 
 — водне середовище — в період експлуатації: 
вплив полягає у водовідборі підземних вод у кіль-
кості 800 м3/добу + 16800 м3/добу (згідно спеціаль-
них дозволів на користування надрами); 
 — геологічне середовище — впливи відсутні; 
 — ґрунти — при продовженні планованої діяль-
ності впливи відсутні; 
 — фауна — впливи відсутні; 
 — флора — впливи відсутні; 
 — соціальне середовище (населення) — пози-
тивний; 
 — техногенне середовище — впливи відсутні. 
 щодо технічної альтернативи 2: 
 Аналогічно технічній альтернативі №1
 щодо територіальної альтернативи 1: 
 Аналогічно технічній альтернативі №1.
 щодо територіальної альтернативи 2: 
 Не розглядається.
 9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля ”)
 Друга категорія видів діяльності, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля (пункт 3, частина 3 стаття 3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
— видобування корисних копалин.
 10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому чис-
лі наявність значного негативного транскордонно-
го впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.
 11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля
 Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості
 Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: 
 підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; проведення громадсько-
го обговорення планованої діяльності; аналіз упов-
новаженим органом звіту з оцінки впливу на дов-
кілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації; 
 надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; 
 врахування висновку з оцінки впливу на дов-
кілля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження. 
 Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. 
 Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 
 На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 ро-
бочих днів громадськості надається можливість на-
давати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяль-
ності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок громадського об-
говорення. 
 Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Ук-
раїни з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадські слухання не проводяться 
і не призначаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.
 13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля
 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.
 Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.
 У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пере-
дані суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.
 14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.
 Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде подов-
ження спеціального дозволу на користування над-
рами Київського родовища питних підземних вод 
на ділянці «Оболонь» Київського родовища та ро-
довище «Оболонь» мінеральних природних сто-
лових підземних вод, який видається Державною 
службою геології та надр України. (вид рішення від-
повідно до частини першої статті 11, Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»),
  що видається Державною службою геології та 
надр України (Держгеонадра).
  (орган, до повноважень якого належить прий-
няття такого рішення)
 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 
Управління екології та природних ресурсів вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), поштова адреса: 
04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: (044) 336-
64-15, електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua, 

контактна особа: Возний Олександр Іванович
(найменування уповноваженого органу, поштова 

адреса, електронна адреса, номер телефону та кон-
тактна особа)

свердло-
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ПнШ СхД

1 № 2247(6ю) 50° 30’ 54” 30° 28’ 44”

2
№ 1с 50° 31’ 02” 30° 28’ 59”

3 № 2с
50° 30’ 54” 

30° 28’ 45”

4
№ 3с 50° 31’ 23” 30° 28’ 44”

5
№ 4с 50° 31’ 38” 30° 28’ 35”

6
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7
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50° 30’ 53” 
30° 28’ 43”

8
№ 7ю 50° 31’ 23” 30° 28’ 46”

9
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10
№ 8ю 50° 31’ 38” 30° 28’ 36”

11
№ 9ю 50° 31’ 03” 30° 28’ 54”

12
№ 10ю 50° 31’ 01” 30° 28’ 59”
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«Хлопці виконали все, що я їх просив. Можливо, не до кінця, але вони 

старалися і віддавалися грі всім серцем».
Олег Шафаренко
головний тренер ХК «Сокіл» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 До квітневої стадії нинішньо-
го єврокубкового сезону не дійш-
ла жодна з українських команд. 
Тож, аби не вимикатися з актив-
ного вболівання, вітчизняні ша-
нувальники футболу користу-
ються ретроспективними міст-
ками й згадують історичні звер-
шення своїх улюблених команд. 
І тут, у контексті Ліги чемпіонів, 
на думку першим ділом спадає 
запаморочливий півфінал Ліги 
чемпіонів—1998/1999, у якому 
київське «Динамо» в запеклій 
боротьбі поступилося майбутнь-
ому переможцю — мюнхенській 
«Баварії».
 Традиційно потужний ні-
мецький гранд нинішній 
розіграш Суперліги прово-
дить у статусі чинного тріум-
фатора турніру. А в суперники 
по чверть фіналу команді Флі-
ка жереб послав, мабуть, най-
більш незручного суперника. У 
«ПСЖ» добре пам’ятають міні-
мальну поразку мюнхенцям у 
фіналі попереднього розіграшу 
й не приховують бажання взя-
ти реванш. Коли ж стало відо-
мо, що через травму з гри на не-
визначений термін вибув голо-
вний голеадор  «Баварії» Ро-
берт Левандовський, у таборі 
паризького клубу запанував 
піднесений настрій. «Його від-
сутність — це позитивний для 
нас момент. Жодним чином я не 
радію травмам суперників, од-
нак від такої допомоги не відмо-
вимося», — напередодні першо-
го чвертьфінального побачення 
з «Баварією» заявив форвард 
«ПСЖ» Кіліан Мбаппе.
 Молоду зірку паризького 
клубу вже порівнюють із голо-
вними футбольними геніями 
сучасності й називають наступ-
ником Мессі та Роналду. Сам же 
футболіст, який, відзначившись 
у воротах мюнхенців «дублем», 
допоміг своїй команді здобути 
важливу гостьову перемогу — 

3:2, уже чекає на гру-відповідь, 
аби знову засмутити капітана 
«баварців» Мануеля Нойєра. 
«Мені подобається грати проти 
найкращих футболістів плане-
ти. Нойєр — один із них. У фі-
налі ЛЧ мені не вдалося йому 
забити, тож я налаштований за-
смутити його в матчі-відповіді», 
— заявив Мбаппе.

 У трьох матчах «плей-оф» 
Кіліан забив шість голів, по 
суті, самотужки зробивши 
своїй команді потрібний ре-
зультат. Утім 22-річний фор-
вард «ПСЖ» наголошує, що 
для кінцевого успіху перш за 
все важлива командна робота.
 У разі подолання чвертьфі-
нального бар’єру (а після до-

машньої поразки й за відсут-
ності Левандовського шансів 
відігратися у «Баварії» не так 
уже й багато) на «ПСЖ» чекати-
ме зустріч із переможцем пари 
«Манчестер Сіті» — «Боруссія» 
(Д). Англійському колективу, 
за який виступає півзахисник 
збірної України Олександр Зін-
ченко, на останніх хвилинах 

ігрового часу вдалося здобути 
мінімальну домашню перемо-
гу в першому матчі чвертьфіна-
лу. Український легіонер «МС» 
участі в матчі не брав. При цьо-
му забивний форвард дортмун-
дців, кращий бомбардир поточ-
ного розіграшу ЛЧ Ерлінг Хо-
ланн провів на полі весь матч, 
утім відзначитися не зміг. Пе-
ред матчем у Манчестері настав-
ник «городян» Хосеп Гвардіо-
ла розповів про свій план, який 
має допомогти його хлопцям зу-
пинити фантастичного норвезь-
кого велетня: «Бомбардири за-
бивають більше, коли перебува-
ють у чужому штрафному май-
данчику. Тож кращий спосіб їх 
зупинити — скоротити їх пере-
бування біля воріт».
 Вочевидь, ідея іспанського 
тренера спрацювала. Утім попе-
реду в команд матч у Дортмун-
ді, а там, як відомо, «жовто-чор-
них» зупинити дуже складно, а 
для загальної перемоги «Борус-
сії» вистачить і одного-єдиного 
гола.
 Водночас ситуація в інших 
двох чвертьфінальних парах 
виглядає менш заплутаною. 
Мадридський «Реал» та лон-
донський «Челсі» з перевагою 
в два м’ячі переграли «Лівер-
пуль» та «Порту», відповідно, й 
зробили вагомий крок назустріч 
один одному в півфіналі. ■

СУПЕРЛІГА

Привіт із Парижа
Без свого травмованого бомбардира чинний переможець Ліги 
чемпіонів невдало провів перший чвертьфінальний поєдинок турніру

■

«Дубль» Кіліана Мбаппе приніс «ПСЖ» несподівану гостьову перемогу над чинним володарем Кубка чемпіонів 
у першому матчі чвертьфіналу.
Фото з сайта indianewsrepublic.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чвертьфіна-
ли. Перші матчі. «Баварія» (Ні-
меччина) — «ПСЖ» (Франція) — 
2:3 (Шупо-Мотінг, 37; Мюллер, 60 
— Мбаппе, 3, 68; Маркіньйос, 28), 
«Порту» (Португалія) — «Чел-
сі» (Англія) — 0:2 (Маунт, 32; Чілу-
елл, 85), «Реал» (Іспанія) — «Лівер-
пуль» (Англія) — 3:1 (Вінісіус, 27, 
65; Асенсіо, 36 — Салах, 51), «Ман-
честер Сіті» (Англія) — «Боруссія» 
(Д, Німеччина) — 2:1 (де Брюйне, 
19; Фоден, 90 — Ройс, 84)

■

Григорій ХАТА

 Прагнучи додати ювілейному, 
п’ятому, сезону УХЛ яскравих тонів 
і барв, його організатори збільшили 
кількість учасників чемпіонату краї-
ни за рахунок кількох амбітних новач-
ків. Своєю запальною та безкомпроміс-
ною грою «Сокіл» та «Краматорськ» 
запам’яталися не тільки у «регулярці».
 Приміром, дебютант ЧУ з Донеччини 
у чвертьфінальній серії «плей-оф» проти 
херсонського «Дніпра» провів найдов-
ший в історії українського хокею поє-
динок, котрий тривав 112 хвилин.
 Без сумніву, пам’ятним нинішній се-
зон стане й для столичного клубу, котрий 
після тривалої перерви знову повернув-
ся на великий лід.
 Команда, очолювана Олегом Шафа-
ренком, уже здивувала хокейну спіль-
ноту країни, адже в півфінальній серії 
вибила з розіграшу переможця минуло-
го чемпіонату. Перемігши на фініші ре-
гулярного сезону «Сокіл» із розгромним 
рахунком 8:1, «Кременчук» аж ніяк не 
розраховував пропустити в майбутньому 
«плей-оф» від опонента чотири нищівні 
удари.
 Однак сталося саме так. У півфіналь-

ній серії до чотирьох перемог, захищаю-
чи чемпіонський титул, підопічні Олек-
сандра Савицького не спромоглися здо-
бути жодної перемоги.
 Спустошений та спантеличений, го-
ловний тренер «Кременчука» після ви-
льоту своєї команди з розіграшу був не-
багатослівним. «Уся серія була непро-
стою. Команди билися весь час», — Са-
вицький не міг не похвалити опонента.
 Утім, слід визнати, мало хто споді-
вався на подібний підсумок виступів 
найсильнішої команди минулого чем-
піонату та другого колективу поточної 
«регулярки» в сезоні 2020/2021 років.
 Не виключено, що й самі підопічні 
Савицького вже бачили себе в «золото-
му» фіналі з «Донбасом», утім хокейна 
доля розпорядилася зовсім по-іншому.
 Хоч як би очільник «Кременчука» 

намагався виокремити силу опонента, 
однак, зрозуміло, що чотири поспіль 
поразки дебютанту турніру — проблема 
внутрішнього характеру. Скажімо, піс-
ля програшу в третьому поєдинку пів-
фінальної серії (1:2) Савицький визнав: 
«Наші хокеїсти припустилися дуже гру-
бих помилок, якими вміло скористався 
опонент».
 Відзначимо, що кожен із чотирьох 
своїх тріумфально завершених поєдин-
ків «Сокіл» виграв з перевагою в одну 
шайбу. «Ми заслужили цю перемогу», 
— зазначив Олег Шафаренко, назвав-
ши злагоджені дії свого колективу голо-
вною запорукою сенсаційного успіху.
 Без сумніву, «бліцкриг» «Сокола» в 

протистоянні з «Кременчуком» здивував.
 Так само несподіванкою стала й змі-
на головного тренера «Донбасу» посеред 
півфінальної дуелі з «Дніпром».
 У четвертому матчі серії, котру до-
нецький клуб готувався завершити до-
строково, сталася його розгромна пораз-
ка — 0:4, після чого президент «Донба-
су» Борис Колесников зняв Ігоря Чіби-
рєва з поста головного тренера команди. 
Йому на зміну запросили білоруса Пав-
ла Микульчика, котрий нинішній сезон 
провів біля керма «Краматорська». Во-
чевидь, що в такий спосіб керівництво 
клубу намагається зробити все, аби на 
шляху до чемпіонського кубку команда 
не занепала духом. ■

На шляху до фіналу київський «Сокіл» «всуху» переграв минулорічного чемпіона 
з Кременчука.
Фото з сайта УХЛ.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Заслужена перемога
Проводячи дебютний сезон в УХЛ, «Сокіл» вибив 
із розіграшу переможця минулого чемпіонату країни

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Півфі-
нальна серія (до 4-х перемог). «Сокіл» — «Кре-
менчук» — 4:3 ОТ, 2:1, 5:4, 2:1 (рахунок у серії 
— 4:0).
 «Дніпро» — «Донбас» — 4:0, 4:8, 2:3, 1:4 
(1:3).

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Двоє поліцейських знайшли в 
лісі дві бомби. Трохи порадившись, 
вирішують відвезти до відділку. Ук-
ладають їх у багажник автомобіля і 
дають задній хід. Один другому:
 — Повільніше! А то раптом 
якась вибухне.
 — А ми у вiддiлку скажемо, що 
тільки одну знайшли.

* * *
 Уранцi, заходячи в садок, ма-
ленька дівчинка просить батька:
 — Приходь, будь ласка, i заби-
рай мене тверезий.

 — А що сталося?
 — Нічого, просто останні чо-
тири рази замість мене ти забирав 
нашу виховательку.

* * *
 — Усе, Фімо! Я йду бити по-
суд.
 — Іди, Цилю, iди. Я тобі там 
пластикову купив, багатоскандаль-
ну.

* * *
 — А як правильно слово «німб» 
пишеться?
 — Ти резюме заповнюєш?

«Добиваюся, щоб Росія була покарана»
Вдова українського героя Андрія Ваховського, який загинув під Іловайськом, судиться з державою-агресором

По горизонталі:
 1. Прянощі, які «Камасутра» 
радить вживати коханцям для при-
страсті. 7. Цифровий поштовий код, 
який має кожне відділення. 8. Ме-
дична назва «швидкої Насті». 9. По-
дарунок на день народження, який 
зазвичай прикрашають свічками. 
10. Країна на Близькому Сході. 11. 
Місто, з яким росіяни пов’язують би-
линного героя Іллю. 13. Популярний 
французький сир із пліснявою. 14. 
Німецьке місто, яке дало назву де-
мократичній республіці, що проіс-
нувала з 1919 по 1933 рік. 17. Лі-
карська рослина жовтого кольору, 
що росте в Карпатах. 20. Давньо-
римський жрець, що пророкував 
майбутнє. 21. Герой поеми Пушкіна 
«Цигани». 22. Невеличкий відлюд-
ний монастир із більш аскетичними 
умовами проживання. 24. Давньо-
грецьке місто, з якого почався похід 
аргонавтів. 25. Генуезький морепла-
вець, який відкрив Новий Світ. 26. 
Самопроголошена держава на Бал-
канах, що виникла внаслідок вій-
ни між сербами та албанцями. 27. 
Країна на Кавказі.
По вертикалі:
 1. Народна назва рицинової олії, 
якою ще сто років тому лікували всі 
хвороби. 2. Металева нитка. 3. Ка-
мінь, який використовують для оз-
доблення будинків, виготовлення 
скульптур та надгробків. 4. Перший 
президент Туркменістану, що отри-

мав назву Туркменбаши. 5. Ім’я зір-
ки кіно 1950-60-х, володарки «Оска-
ра» за кращу жіночу роль у фільмі 
«Римські канікули». 6. Кохана Яре-
ми у поемі Тараса Шевченка «Гай-
дамаки». 8. Вогнедихаюче крилате 
чудовисько, з яким у казках борють-
ся лицарі. 11. Дрібні кусючі комахи, 
що набридають влітку. 12. Вид гро-
мадського транспорту, в який у сто-
лиці нині пускають тільки за спец-
перепустками. 15. Хвороботворний 
мікроорганізм. 16. Річ, що має особ-
ливе значення і оберігається та пе-
редається у спадок. 18. Очільник 
університету. 19. Ніша в кімнаті, де 
зазвичай стоїть ліжко. 20. Частина 
бінокля чи підзорної труби, в яку ди-
виться спостерігач. 23. Крісло для 
короля. 24. Ім’я угорського компо-
зитора, майстра оперети. ■

Кросворд №32
від 2—3 квітня

Дара ГАВАРА

 Незважаючи на локдауни і карантини, деякі 
країни світу потихеньку виходять із «застою», 
викликаного коронавірусом, запускаючи нові 
проєкти, відновлюючи старі плани, словом, 
повертаються до активного життя, перервано-
го епідемією. Чи не найбільше з європейських 
держав через «ковід» постраждала Іспанія, та 
й ця країна потихеньку відкриває свої кордони 
для туристів і поступово реанімує економіку.
 Не стоїть осторонь пожвавлення усіх галу-
зей «господарки» і кінематограф Іспанії. Так, 
нещодавно папараці зазнімкували найяскраві-
шу зірку тамтешнього кіно Пенелопу Крус на 
знімальному майданчику. Актриса в чудовій 
формі — як завжди, струнка, свіжа, з трохи 
висвітленим (за всіма модними віяннями пе-
рукарського мистецтва) волоссям, у чудовому 
модному «луку» — твідовому пальті та джин-
сах-кльош. І на цей раз Пенелопа зіграє в ново-
му фільмі свого «хрещеного батька» у світі кіно 
— режисера Пендро Альмодовара — Madres 
Paralelas. 
 Нагадаємо, пані Крус дебютувала в кіне-
матографі майже тридцять років тому в філь-
мі «Хамон, хамон» (чи, як звучить ця назва на 
пострадянському просторі, «Шинка, шинка») 

у 18-річному віці. За цей період у її 
доробку більше пів сотні фільмів, 
купа міжнародних кінонагород, 
визнання не лише в себе на бать-
ківщині — в Іспанії, а й у Гол-
лівуді. Пенелопа не боїться екс-
периментувати і не зациклюєть-
ся на якомусь певному амплуа: в 
її колекції є й комедійні, і драма-
тичні ролі. І цього разу 46-річна 
актриса зіграє одну з головних 
ролей, роль матері, таку знайо-
му їй із життєвого «сценарію», 
адже пані Крус із чоловіком, 
Хав’єром Бардемом, виховує 
двійко дітей. 
 Сценарій фільму напи-
сав Педро Альмодовар, який 
зізнався, що тема материн-
ства дуже близька йому (зга-
даймо хоча б його знамени-
тий фільм із Пенелопою в 
головній ролі — «Все про 
мою матір»). Проте ін-
ших подробиць режисер 
не відкриває, тож зали-
шається лише чекати 
прем’єри. ■

з 12 до 18 квiтня

 Овен (21.03—20.04). Спробуйте по-ново-
му поглянути на робочі стосунки, якi вплинуть на 
ваш характер. Щоб не доводити до напруженої 
ситуацiї, доведеться тримати дистанцiю.
 Дні: спр. — 14; неспр. —15.

 Телець (21.04—21.05). Слiдкуйте за 
висловлюваннями, щоб потім не довелося 
відновлювати мир і зализувати рани. Керів-
ництво вiдзначить вашу сумлiннiсть грошо-
вою винагородою.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Не можна 
бути таким трудоголіком, треба й вiдпочива-
ти. Займiться спортивними вправами, також не 
завадять вечiрнi прогулянки.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Не загострюйте від-
носини з колегами. І хоча ви маєте рацiю, але 
їх значно більше. Щоб покращити своє фiнан-
сове становище, спробуйте економити.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Останнiм часом на-
копичилося стiльки роботи, що не вистачає 
часу на особисте життя. Велика ймовірність 
укладання вигідних контрактів.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Діва (24.08—23.09). Сміливо використо-
вуйте знання, отримані на практиці. Якщо ви-
никне необхідність заручитися підтримкою за-
пропонованого вами проєкту, доведеться про-
явити витримку і такт.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). У вашу голову 
часто приходять цiкавi iдеї. Незабаром ото-
чуючі зрозуміють вигоду співпраці з вами. 
Ближче до вихiдних чекайте приємних но-
вин.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). Як кажуть, усе 
генiальне — просте. Вашi проєкти, як завж-
ди, сприймуть на ура, а грошова винагорода 
не забариться.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Стрілець (23.11—21.12). Викликати во-
гонь на себе — ваше кредо. Але настав час на-
рештi подбати про себе. Найголовніше — ут-
римувати завойовані позиції.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваші бажання 
цілком збiгатимуться з можливостями. Друзі 
скучили за вами, тож приділіть їм більше ува-
ги. Довіртеся зіркам, вони приведуть вас до 
успіху.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Щоб завести 
новi знайомства, доведеться завершити старі 
зв’язки. Ті, у кого не вирішене квартирне пи-
тання, мають можливість успішно впоратися 
з ним.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Попереду перегово-
ри щодо купiвлi-продажу нерухомостi. Щоб не 
втратити майно, перевiрте всi «за» i «проти». 
Краще сiм разів вiдмiряти i один раз вiдрiзати.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17. ■

Пенелопа 
Крус.

❙
❙

СІНЕМА

Пенелопа Крус у тренді
Актриса відновлює роботу, а ще — задає стиль

■

10—11 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадів. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. 
Температура вночi 0...+2, удень +12...+14. Пiслязавтра вночi 
+1...+3, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: уночi -1...+1, удень +11...+13. Яремче: уночi -1...+1, удень 
+12...+14. Мiжгiр’я: уночi -1...-3, удень +8...+10. Рахiв: уночi 
0...-2, удень +12...+14.

8 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 66 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 80 см.
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