Профільні ліцеї, дешеві
кредити
і євробляхи
Про що говорили
в Раді на цьому
пленарному тижні
» стор. 4

Орден Королеви Анни
для просто Анни

Гіпотетично «живий»
Бронетехнікою
харківського
танкограду
зацікавилися
єгиптяни

Працюючи нянею й за сумісництвом пралею
у сільському дитсадку, жінка вирішила різко змінити
своє життя й стала стилісткою-перукаркою —
однією з найкращих у місті майстринь і благодійниць

» стор.2

» стор. 13
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Зелень
для Авдіївки
Черкаські лісівники передали саджанці у прифронтове місто

❙ Авдіївка позеленішає. Не політично, а екологічно.
❙ Фото з сайта vikka.ua.

» стор.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,975 грн
1 € = 33,475 грн
1 рос. руб. = 0,369 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Лінгвістичне
Олександр ІРВАНЕЦЬ
У дівчини Юлі фірмовий
На базі лінгвістики бзик —
Вважає, що є десь між мовами
УкрАїнський рускій язик.
Ти нею говориш — і слово
Летить воробйом-горобцем.
І Юлиній мові про мову
Підтакує хлопчик Арсен.
Між ними існує змова
Чи просто вони не збагнуть —
Це ж вимираюча мова!
Це ж у нікуди путь!
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ІнФорУМ

«Наш конкурент, якщо говорити про Єгипет, — це російський Т-90. Розуміємо, що наразі
використовуються не лише відкриті методи боротьби. Тому ми намагалися пояснити трудовому
колективу всі ці нюанси, аби залишатися в одному інформаційному просторі».
Роман Заборщук, заступник директора Укроборонпрому з безпеки

■ ЗБРОЯ

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Гіпотетично
«живий»
Бронетехнікою харківського
танкограду зацікавилися
єгиптяни
Лариса САЛІМОНОВИЧ
На початку квітня голова профспілки ДП
«Завод імені Малишева» Георгій Калабін попросив у відкритому листі Володимира Зеленського звільнити з посади гендиректора підприємства Василя Криласа. Мовляв, саме з його
вини вітчизняний танкоград зав’яз у кредитних боргах, не виплачує вчасно людям зарплатню і не отримує нові контракти.
У Києві, схоже, цей крик душі почули, оскільки Харків днями відвідала численна делегація високопосадовців на чолі із заступником
гендиректора Укроборонпрому Ігорем Фоменком. «Проблеми із заборгованістю справді є, —
підтвердив він. — Цього тижня ми виплатили
половину заробітної плати за лютий. Протягом
квітня повернемо решту, включаючи березень.
А десь у середині травня сподіваємося отримати авансовий платіж, який забезпечить на півроку завантаженість підприємства і допоможе
вийти у режим стабільних виплат».
За словами чиновників, проблеми у підприємства виникли в основному через зрив міжнародних домовленостей. У 2011 році тут підписали контракт на поставку 49 танків для тайської армії, проте виконали його на 5 років
пізніше. Аналогічна проблема виникла і у співробітництві з Пакистаном. Тобто харків’яни
зобов’язалися збудувати партію бронемашин
до 2017 року, а відправляють лише зараз. Заплямована репутація підірвала довіру до підприємства, повернути яку вдалося з величезним трудом.
«Три партії машин ми вже поставили, а у
травні відправимо четверту з останнього контракту, — каже Ігор Фоменко. — Протягом року
ми приймали тут кілька іноземних делегацій,
аби довести, що нарощуємо об’єми виробництва. Почали виконувати домовленості з відвантаження продукції. Забезпечуємо гарантійний
сервісний ремонт».
Минулого тижня до Харкова приїздила і
єгипетська делегація, якій продемонстрували
технічні можливості танка нової модифікації.
За словами Ігоря Фоменка, демонстраційні випробування пройшли успішно, тому не виключено, що гості згодом таки виявлять цікавість до
харківського «Оплоту».
Представники концерну озвучили також
інформацію, пов’язану з жорсткою конкурентною боротьбою на світовому ринку озброєнь.
За словами заступника директора Укроборонпрому з безпеки Романа Заборщука, були факти, коли у переговорний процес підприємства
втручалися сторонні особи. Не менш потужне
протистояння йде і під час проведення тендерів.
«Наш конкурент, якщо говорити про Єгипет, —
це російський Т-90, — сказав він. — Розуміємо, що наразі використовуються не лише відкриті методи боротьби. Тому ми намагалися
пояснити трудовому колективу всі ці нюанси,
аби залишатися в одному інформаційному просторі».
Що стосується інформації про повний занепад підприємства, то ці чутки рішуче спростував Василь Крилас. За його словами, на заводі
зараз працює понад 3 тисячі робітників, які
можуть виконувати і вітчизняні, і зарубіжні
контракти. Сума останніх наразі складає 900
мільйонів гривень. У планах — отримати договори ще приблизно на таку ж суму. ■

Російсько-окупаційні війська продовжували вести обстріли позицій українських захисників і 14 квітня — в
середу було зафіксовано вісім порушень тиші з боку формувань РФ. Зокрема, неподалік населених пунктів
Світлодарськ та Золоте-4 противник
здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових
гранатометів i великокаліберних кулеметів, а біля Пісків — зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту
Невельське росіяни відкривали вогонь iз підствольних гранатометів та
стрілецької зброї, а біля селища Берегове — з великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА «Орлан-10» iз перетином
лінії розмежування. Засобами РЕБ
БПЛА противника був вчасно подавлений.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за
добу немає.
Передовими підрозділами ЗСУ 14
квітня зафіксовано декілька випадків
проведення інженерних робіт окупантами. У такий спосіб просуваються у
бік підрозділів українських захисників неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області. Там двічі
зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів.
Ще по одному випадку інженерного облаштування зафіксовано на території Донецького аеропорту та поб-

Сім років війни
Жертвами російської окупації українських
територій стали до 44 тисяч осіб: більше 13 тисяч
загиблих і понад 30 тисяч поранених
лизу населеного пункту Золоте-5. Про
факти порушень Українська сторона
СЦКК оперативно повідомила СММ
ОБСЄ.
Станом на ранок четверга обстрілів з боку російсько-окупаційних
військ не зафіксували.
Зауважимо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує численні випадки глушіння сигналу
БПЛА Місії у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Так, днями безпілотний літальний апарат СММ малого радіусу дії понад 10 разів зазнавав
впливу перешкод сигналу GPS неподалік Донецька, біля населених пунктів Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та
Пантелеймонівка, а над тимчасово
окупованими районами Луганської
області — поблизу населених пунктів Шимшинівка та Мирне.
Крім того, поряд із Спартаком та
Веселим Місією зафіксовано випадки обстрілу БПЛА з тимчасово окупованої території. Подібними методами окупанти намагаються приховати факти численних порушень режиму припинення вогню.
Неспокійно й на півдні України

■ СТАТИСТИКА ВІЙНИ
Нагадаємо, що збройне протистояння української армії російським оккупантам розпочалося сім років тому — 14 квітня 2014 року.
Тоді загинув один офіцер «Альфи», ще кількох було поранено. Відтоді, за підрахунками
Управління Верховного комісара ООН iз прав
людини, жертвами війни стали від 42 до 44
тисяч осіб, з яких більше 13 тисяч загиблих і
більше 30 тисяч поранених. Зокрема, загинули 4 тис.150 українських воїнів та щонайменше 3 тис. 375 цивільних осіб, з яких 148 дітей.
— в Криму спостерігається інтенсивне переміщення російської військової
техніки: 13 квітня автоколони пересувалися трасою «Таврида» протягом
усього дня. У їх складі йшли бойові
машини із системами залпового вогню, вантажівки з особовим складом
та інша військова техніка.
За словами очевидців, того дня ще
одна колона військової техніки рухалася трасою «Таврида» вглиб півострова. В її складі помічено велику
кількість паливозаправників, вантажівок для перевезення особового
складу і колісних БМП. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Людмила НІКІТЕНКО
Із Черкащини місцеві
лісівники передали 400
саджанців дерев та кущів
на Донеччину — для озеленення Авдіївки. Це третій
такий зелений подарунок
для цього міста за останні
роки.
Як повідомили «УМ»
у Черкаському обласному управлінні лісового та
мисливського господарства, керівництво Авдіївки
звернулося з проханням
про допомогу. Оскільки через бойові дії чимало зелених насаджень було знищено, міська влада планує
озеленити території біля
шкіл, дитячих садочків.
За словами начальника Черкаського обласного управління лісового та
мисливського господарства Олександра Дзюбенка,
цього разу до доброї справи долучилися усі десять
держлісгоспів Шевченкового краю. «Ми передали
саджанці липи, дуба червоного, клена, ясена, калини, берези, самшитів,
туй, ялівців, — розповів
він. — Наші лісівники відправили саджанці з добрими помислами та найкращими побажаннями, тож,
сподіваємося, що нові насадження приживуться та
будуть радувати жителів
Авдіївки».

Зелень для Авдіївки
Черкаські лісівники передали саджанці у прифронтове місто

❙ Сотні саджанців дерев та кущів поїхали на Донеччину.
❙ Фото Черкаського облуправління лісового та мисливського господарства.
Лісівники Черкащини традиційно підтримують ініціативи з озеленення. Днями вони допомогли на території спеціалізо-

ваної школи №18 посадити
калинову та ялівцеву Алею
слави на честь 240 захисників України з Черкащини,
які загинули, захищаючи

усіх нас від російської агресії. Калину для алеї надав Смілянський держлісгосп, а ялівець — Черкаський держлісгосп. ■

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

30 млн

доларів

38 тис. 658

людей

3 тис. 63

скарги

Понад

700

77%

українців

втрачає галузь книговипомерли
щодо дисзадоволені якістю послуг у
давництва в Україні щороку через піратство, нарікає в Україні через COVID-19 від початку пандемії, циплінарних проступків суддів надійшло до Ви- кримінальних справ
Центрах надання адміністративних послуг,
начальниця відділу стратегічної роботи та аналітики повідомив міністр охорони здоров’я Максим щої ради правосуддя з початку року, зазнача- відкрило НАБУ минулоріч, звітува- похвалився віцепрем’єр-міністр цифрової
ли в антикорупційному відомстві. трансформації України Михайло Федоров.
Українського інституту книги Ірина Батуревич.
Степанов.
ють у Вищій раді правосуддя.

ІнФорУМ
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■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

■ ІНІЦІАТИВА

Гідність у буцегарні

Повернути
літературну
славу

Український омбудсман вимагає провести медобстеження заґратованого
бранця Кремля
Тарас ЗДОРОВИЛО
Не перший рік триває «Справа Приходька» — проукраїнського активіста, учасника Євромайдану, який переслідується тимчасовою
окупаційною владою РФ у Криму.
Згідно з останнiм вердиктом російської «феміди» від 3 березня цього
року — Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав
62-річного Олега Приходька з Сакського району винним у зберіганні
вибухівки та підготовці до теракту
і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з
першим роком у в’язниці.
В Україні цим свавіллям РФ обурені, тим паче що здоров’я в’язня
сумління викликає небезпідставну
тривогу. Уповноважена Верховної
Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження проукраїнського
активіста з Криму.
За даними українського омбудсмана, кримчанин скаржиться на загострення хронічних захворювань і
постійний біль у ногах, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця. Ув’язнений передає зі слідчого ізолятора №1 російського Ростова-на-Дону, що йому не
надають необхідну медичну допомогу.
Тим часом 6 квітня правозахисна
організація «Меморіал» повідомила
про те, що визнає Олега Приходько
політичним в’язнем.
Нагадаємо, що до анексії Криму Олег Приходько очолював місцевий осередок партії «Свобода». Він
тричі був на майдані Незалежності
в Києві під час Революції гідності.
На його кримському подвір’ї навіть
після 2014 року майорів український прапор. У будинку і в альтан-

У пристоличному Ірпені
письменників заохочують
грошовими преміями
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

❙ Незламний кримчанин Олег Приходько. Ростов-на-Дону, червень 2020 р.
❙ Фото з сайта ru.krymr.com.
ці біля нього висіли синьо-жовті та
червоно-чорні стяги, автомати-муляжі, портрет Степана Бандери, зображення з тризубами й українська
вишивка.
У лютому 2019 року в будинок
зухвальця прийшли з обшуком. Велика частина української символіки, яку він зберігав, співробітники ФСБ Росії в Криму вилучили. А
обшук відбувся через те, що нібито
Олег Приходько розмалював свастикою пам’ятник радянським солдатам. «Мені що, робити більше нічого, як у 60 років по ночах лазити
і пам’ятники розмальовувати?..» —
дивувався чоловік безглуздим звинуваченням ФСБшників.
У жовтні 2019 року Олега Приходька затримали за звинуваченням
у підготовці теракту і виготовленні
вибухівки — з того часу і до квітня
2020 року він перебував у СІЗО Сімферополя. «Українці! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і

гідність нашого українського прапора», — такого листа з намальованим
тризубом передав заґратований уже
у листопаді.
У квітні 2020-го Олега Приходька
етапували в СІЗО Ростова-на-Дону.
А невдовзі в буцегарні у нього погіршилося здоров’я. Після застуди в
ростовському СІЗО кримчанин отримав ускладнення і проблеми зі слухом. На одному із засідань активіст
заявив, що порiже собі вени, якщо
йому не передадуть посилку з ліками, яких він потребує вже місяць...
Наприкінці лютого нинішнього року в Південному окружному
військовому суді Ростова-на-Дону
Олег Приходько виступив з останнім словом. Російський прокурор
просив для кримчанина аж 11 років
колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також
200 тисяч рублів штрафу. Після чого
у перших числах березня було оголошено «пом’якшений» вирок за відданість Україні. ■

■ МЕДИЦИНА

Одна на шість сіл
Майже півсотні нових амбулаторій
заплановано відкрити на Черкащині
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у селі
Вербівка Звенигородського
району, урочисто відкрили
нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. До цього сільська амбулаторія тулилася у
приміщенні, збудованому
ще у далекому 1903 році.
Ця амбулаторія наразі
вже обслуговує 1205 жителів самої Вербівки, а ще
навколишніх сіл — Петропавлівки,
Воронівки,
Дімітрового, а також Вільшани та Городища, повідомили «Україні молодій» в
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облдержадміністрації. Там
працюють лікар загальної
практики-сімейний лікар,
три медичні сестри, водій.
Є денний стаціонар на три
ліжка. В амбулаторії, запевняють, діятиме пункт
щеплення від COVID-19.
За словами завідувачки
Вербівської амбулаторії Тамари Тупоти, у медичному
закладі наразі є все необхідне для повсякденної роботи. Також отримано новий
автомобіль та комплекти
засобів захисту. «Тепер тут
приємно працювати, а пацієнтам комфортно отримувати медичні послуги»,

■ ІНТРИГА

❙ У Вербівці тепер для кількох сіл — нові амбулаторія й авто.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
— каже пані Тамара.
Будували сучасну амбулаторію у Вербівці протягом 2019-2020 років за
кошти з державного та місцевого бюджетів. «Програму сільських амбулаторій у
нашій області започаткували ще три роки тому. І надзвичайно приємно, що про-

У місті Ірпінь на Київщині з дотриманням протиепідемічних обмежень відбулося
перше вручення Літературної премії Ірпеня, яку заснували Інвестиційна рада Ірпеня
та товариство «Відважних». Премія спрямована на пошук нових авторів з метою їх мотивації до подальшої творчості. На розгляд
журі приймаються невидані раніше рукописи тих, хто ще не видав жодної книги, але
друкували свої твори в колективних збірках
чи антологіях. Оргкомітет отримав сотні рукописів від літераторів з усієї України.
Органіатори кажуть, що Літературна
премія Ірпеня ввійшла в першу трійку всеукраїнських літературних премій за рівнем
грошової винагороди, що виплачується переможцям. А за розмірами грошової винагороди серед усіх приватних літературних премій в Україні ірпінська премія займає перше
місце.
Три лауреати премії отримують по 50 тисяч гривень кожен. А «Відважні» встановили додаткову заохочувальну — в розмірі 10
тисяч гривень. Книги переможців будуть видані.
У номінації «Проза» перше місце зайняла
Юлія Шеко за роман «Розділені навпіл». Серед поетів журі відзначило Юлію Григорук
за збірку «Забинтований світ». А в номінації «Література для дітей» лауреатом стала
Олена Терещенко за повість «Скринька королеви Анни». Була нагороджена і громадська активістка Татевік Акопян, яка працювала з авторами.
Лауреати також отримали дипломи і символічні бронзові статуетки. Нагороди вручили голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк та iрпінський міський голова
Олександр Маркушин. «Ми хочемо зробити
так, щоб Ірпінь знову став для письменників
знаковим містом, щоб їм хотілося сюди приїжджати, щоб вони розуміли, що їхня творчість тут буде підтримана», — сказав Володимир Карплюк.
Варто нагадати, що неподалік Києва, за
кілька десятків кілометрів, у 1935 році на
території маєтності фабриканта Чоколова
створено Будинок творчості письменників
«Ірпінь». На майже 11 га було розташовано
з десяток будівель побіля річки й невеликих озер. Там творили, зокрема, Олександр
Довженко, Олесь Гончар, Павло Загребельний, Микола Бажан, Остап Вишня, Григір
Тютюнник, Максим Рильський. У цьому Будинку творчості написано немало знакових
творів. ■

єкти, які були заплановані,
нарешті втілюються в життя», — підсумовує голова
Черкаської ОДА Олександр
Скічко.
У Шевченковому краю
в рамках програми розвитку сільської медицини загалом заплановано відкрити
49 амбулаторій. ■

Для порівняння наведемо цифри про Шевченківську премію. Її фінансовий розмір щоразу визначається президентом. У 2020-му лауреати Шевченківської премії отримали по
192 тис. грн.
До речі, на офіційному сайті глави України не оприлюднено указу про цьогорічних лауреатів найвищої державної
мистецької премії, який багато років президенти підписували
до 9 березня – дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч
уже більше місяця на сайті президента України немає текстів
указів за підписом Володимира Зеленського за номерами 90
і 91 між попереднім і наступним документами, які датуються
8 та 12 березня.

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

60

років

35-ту

позицію

До 27

фізичних осіб

26

відсотків

8

приватних

ще працюватиме більшість енергоблоків
у міжнародному рейзастосовуватимуться санзахисних споруд в
військових компаній функукраїнських АЕС, спрогнозував в.о. обов’язки президента тингу займає український закордонний пас- кції безстроково (серед них Янукович та Аза- Україні не готові до використан- ціонує в Україні, більшість з яких не афіНаціональної атомної енергогенеруючої компанії «Енер- порт, згідно з оприлюдненим Індексом пас- ров), про відповідний указ президента Украї- ня, зазначили в Державній служ- шує своєї діяльності, зазначило джерепортів від компанії Henley&Partners.
гоатом» Петро Котін.
ни повідомили у пресслужбі ОП.
бі з надзвичайних ситуацій.
ло «РБК-Україна».

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ПОГЛЯД

Профільні ліцеї,
дешеві кредити
і євробляхи

На краю прірви

Про що говорили в Раді на цьому пленарному тижні

❙ Ілля Кива звинуватив журналістів, що «спустили країну в унітаз».
Інна СТЕПАНЧУК
Напередодні чергового
пленарного тижня, запланованого на 13-16 квітня, голова Верховної Ради Дмитро
Разумков закликав народних
депутатів суворо дотримуватися карантинних обмежень,
зокрема носити захисні маски. «У першу чергу, дотримання законів починається з
себе, — наголосив спікер. —
Паралельно хотів би звернутися до всіх керівників фракцій і груп: ви несете відповідальність і за своїх колег по
фракції, і за апарат, і за секретаріати, і за всіх тих, хто
сьогодні допомагає нам як
народним депутатам виконувати свої функції. Тому підходьте до цих питань виважено».
У вівторок у першому читанні народні депутати ухвалили проєкт закону щодо
вдосконалення механізмів
формування мережі ліцеїв
для запровадження якісної
профільної середньої освіти.
Цей закон вдосконалює процедуру формування мережі
профільних ліцеїв, які забезпечуватимуть навчання в 1012 класах, як це передбачено
в рамках реформи «Нова українська школа». Формування такої мережі ліцеїв планувалося здійснити до 2024
року. Але закон передбачає
продовжити перехідний період до 2027 року.
Іншим законопроєтом
(№5138-1) нардепи відтермінували реформу санаторних
шкіл-інтернатів до 1 липня
2022 року (ці навчальні заклади мали припинити свою
діяльність вже влітку цього
року).
Також було прийнято за
основу законопроєкт №5308,
який можна коротко назвати «про дешеві іпотечні кредити», обіцяні президентом.
Ухвала цього документа дозволить видати близько 8 ти-

сяч іпотечних кредитів на
житло та передати 12 тисяч
квартир у фінансовий лізинг,
повідомляє Укрфінжитло у
фейсбуці. «Це другий етап
впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром
ми суттєво розширимо наявну програму іпотеки під 7%,
забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування», — пояснив заступник
голови офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.
Учора зранку нардепи продовжили розглядати правки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України
та інших законодавчих актів
щодо вдосконалення системи
управління та дерегуляції у
сфері земельних відносин
№2194. Автори раніше відхилених правок наполягали
на врахуванні деяких їхніх
пропозицій, проте вони не
були проголосовані. Загалом
депутати на цей час устигли
розглянути 2 тис. 39 правок
iз 3 тис. 128 запропонованих.
Тобто залишається ще понад
тисячу правок. Якщо депутати над ними активно працюватимуть у найближчі пленарні дні, то незабаром зможуть перейти до голосування за власне сам земельний
законопроєкт.
А о 16-й годині вчора
мало розпочатися позачергове пленарне засідання Вер-

ховної Ради, розпорядження
про яке напередодні підписав голова ВР Дмитро Разумков. На позачергове зібрання
було винесено 15 законопроєктів. Зокрема, проєкт закону (№ 4651) щодо вдосконалення відповідальності за
декларування недостовірної інформації. Документ,
ініціатором якого є президент Володимир Зеленський,
передбачає покарання у вигляді ув’язнення на термін до
двох років за приховування
доходів або майна, сума якого перевищує дві тисячі прожиткових мінімумів (понад 4
млн гривень).
Також на цьому позачерговому засіданні мали розглянути законопроєкт №
4644-д про внесення змін
до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення
транспортних засобів, ввезених на митну територію України. Це так званий законопроєкт «про євробляхи». Він
передбачає митне оформлення транспортних засобів, завезених на територію України до 31 грудня 2020 року, за
новою формулою. Вона буде
діяти впродовж 180 днів iз
дня набуття чинності цього документа. Вищезгадана формула залежить тільки
від віку, об’єму й типу двигуна. Дія закону поширюватиметься на автівки, які відповідають екологічним нормам «Євро-2» і не походять із
країни-агресора та тимчасово окупованих територій. ■

■ ОВВА!
У кулуарах Ради вчора цвяхом програми став представник ОПЗЖ Ілля
Кива, який влаштував перепалку з журналістами, не добираючи слів. Кива
звинуватив не то журналістів, не то когось абстрактного в тому, що «ви страну проє…лі й спустілі в унітаз», назвав те, що відбувається в країні «бля…
ом» і розлючений пішов геть. Оскільки деякі телеканали, зокрема «Прямий»,
транслювали спіч нардепа в прямому ефірі й не очікували таких висловлювань, то навіть не встигли «запікати» його нецензурну лайку — вона так і
пішла в етер.

Микола
МАТУСЕВИЧ,
дисидент,
співзасновник
Української
Гельсінської
групи
Розпочну з
класики.
Хай вибачать мені потенційні
читачі, але авторів двох відомих
літературних сюжетів, хоч убий,
не пам’ятаю. Та, гадаю, головне
зміст.
Сюжет номер один.
Отара розумних, ба, навіть
мудрих, як годиться великій нації, овець, яких пригнали на забій до м’ясокомбінату. Там існує
своя технологія: щоб від страху в
овець не отруїлася кров і не зіпсувала якість м’яса, придумали
господарі простий та ефективний
спосіб: отару овець очолює штатний баран. Розгублені вівці, які
перед тим розтоптали свого старого ватага, з радісним беканням —
«Нове обличчя! Кінець епохи бідності! Беее, нарешті кінець війні з вовками, беее!» — кинулися
в єдиному пориві за своїм новим,
ними ж обраним, супербараном
під ніж.
Як здогадується читач, Господар був не зух: передбачив, як уберегти цінного кадра від гострого
ножа різників, бо хто ж буде ризикувати цінним кадром? Тим паче
біля воріт стоїть наступна отара.
Сюжет номер два.
Зібралося плем’я: високі, гарні
і, головне, мудрі. Чи хотіли такими здаватися. Збудилися і обурилися: «Як так? Нас очолює недостойний Ватаг? І на війні з сусіднім братнім племенем людоїдів
він заробляє, і ціни на банани он
як виросли! «1+1» та інші правдиві медіа показують».
Тож уявляє мій дорогий читач, як обурилося плем’я, почувши таке. І вердикт справедливий
— оберемо іншого вождя. Достойного, гідного нас самих. Обрали.
Симпатичного, дотепного і такого
ж розумного, як і більшість племені.
То плем’я якраз проживало
між Сциллою і Харибдою і потрапило під чари співу Сцилли. Але
факт є фактом — не додивилося
мудре і досвідчене плем’я, що їхній коханий обранець сліпий. Та
не звинувачуйте їх у недбалості.
По-перше, на обранцеві були фірмові і такі ж гарні окуляри, як і
в спiвплемінників, хіба що не рожеві, а чорні — кажуть, під колір
душі обранця. Танцюють, співають, новий племінний гімн обирають, як і годиться, всенародним референдумом.
Спинилися на відомому шлягері сусіднього племені: «Двє
шагі налєво, двє шагі направо,
шаг впєрьод і двє назад». Далі не
пригадую, та суть ясна — текст
більш як достойний бути гімном
та прямим дороговказом для племені з новим обличчям.
«А як же далі розвивався сюжет?» — спитає доскіпливий читач. Просто і банально — чи то
йдучи до нових перемог, чи то втікаючи від уже згадуваного племені людожерів, але опинилося
наше плем’я на краю прірви.
«Ойойой, — заверещали, — та
він же сліпий, куди він нас завів,
він же з агентами племені людожерів!»
Далі автор опускає руки, бо
негоже перекладати нелітературну лексику. От бо й вихо-

дить дурна ситуація: автор знає,
чим усе закінчилося, а розповісти громадянському суспільству
не годен. Та й не зовсім безпечно,
бо вціліли ще немало вірних слуг
Вождя, що живцем мене з’їдять,
навіть не підсмаживши. А такий
варіант мені не до вподоби.
Сюжет третій.
Геть класику! Дайош нові обличчя!
Не перекладаю свідомо, щоб
передати цимес (пора й вам переходити на мову Видатного Літератора Cучасності) новітньої епохи.
Мову я дійсно вивчаю, а от суть
подій не годен осягнути, довелося звернутися до авторів третього
сюжету, бо, на щастя, вони живі,
а може, й невмирущі.
Не я це сказав, але хтось iз
мудрих: «Дуже незле мати приятелів не лише в раю, а й у пеклі». Тож скористаюся нагодою і
телефоную.
Скромно так і чемно кажу:
«Це я, Микола Матусевич, чи
не роз’ясните мені ситуацію»,
— розповідаю їм усе написане
вище. Прошу, по старій дружбі,
роз’ясніть мені що і як? Хто автор сценарію, як обирали актора
на головну роль, скільки це коштувало?
І тут відповідь на мою тираду: «А, ето ти, Мікола, давно нє
відєлісь. Ну как же, ми нє забиваєм старих друзєй. Ми іх іскрєннє любім», — одним словом, суцільна лірика.
Щиро сказати, я був зворушений і переконався — стара дружба таки не іржавіє: «Може, ти в
чьом нуждаєшся, может путьовочку, дорогой Мікола, гаварі, нє
стєсняйся».
— Не потрібна мені ваша путівка, остання була по теплих краях
Уралу і Сибіру, хоча й надто цікава і захоплююча, та все ж 12-річна подорож. І хоч iз відомим комфортом, усе ж ніби затривала.
— Ну, Міколо, ти, как там гаварят па-хахляцкі, «вєрєдуєш»,
— може, вони й праві, може, я
дійсно вередую, бо гріх скаржитись — турбота і увага таки є.
Рідна українська влада, яка
стає все ріднішою та й турботливішою, мене не забуває — то
папєрєднікі медальку почеплять, то півкіло гречки до Дня
політв’язня, а нинішня… Поки що
повертає побратимів до українських ГУЛАГів. Привіт, Ріфмастере! Зустрічай гостей, нас повертають «до свого дому». Та й, зрештою, наші українські в’язниці
кращі набагато за кацапські тюрми.
Далі зв’язок обірвався, передзвонював раз і другий, але нічого
не вийшло. Видно, орли Баканова вже замочили всіх тих колег,
хто співпрацює з вражеской страной.
Тому все мені сказали мої старі
друзяки. Зiзнаюся, не все і я вам
розповів iз почутого (нічого не
вдієш, такі закони жанру).
Але і я залишився в дурнях, бо
пообіцяв читачу розповісти деталі
третього сюжету, а, бач, не зможу. Як додзвонюся до фірми послуг ФСБ, то запитаю їх. Хіба завадять їхні колеги, чи то підлеглі, з
СБУ.
На кінець сам собі побажаю,
щоб потенційний читач перетворився на постійного читача.
А зелених прошу не читати
моїх текстів, бо з’являться сумніви, зникне любов до вождя і повернеться здоровий глузд. Скажіть, воно вам треба? ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Провідні німецькі політичні партії визначилися зі своїми кандидатами
на посаду наступного канцлера ФРН на парламентських виборах, які заплановані на 26 вересня. Чинна канцлерка Ангела Меркель не претендуватиме на
них на переобрання.
Зазвичай у німецьких парламентських виборах беруть участь близько 40 партій та виборчих
блоків. Але переважна
більшість з них змагається лише за можливість подолати п’ятивідсотковий
виборчий бар’єр та пройти до федерального парламенту — Бундестагу. З цих
десятків політичних сил
шанс посадити свого висуванця в крісто глави федерального уряду — канцлера — мають лише дві-три. І
всі вони на цей час зібрані
в широкій правлячій коаліції. Це праві консервативні партії Християнсько-демократичний союз
(ХДС) та Християнськосоціальний союз (ХСС),
які виступають на виборах одним консервативним блоком ХДС/ХСС, та
їхнiй молодший коаліційний партнер — Соціал-демократична партія (СДП).
Соціал-демократи втратили колишню силу та славу, коли їхні висуванці перебували на посаді канцлера. Тож майбутній канцлер
Німечччини, наступник
«мутер» («матінки») Меркель буде походити або з
більш сильного ХДС, або
з, можливо, менш потужного, але не менш впливового баварського ХСС.
У понеділок керівництво кожної з партій консервативного блоку ХДС/
ХСС висунуло кандидатом
на пост канцлера ФРН лідера своєї політсили. Майже всі члени президії ХДС
підтримали кандидатуру голови партії, прем’єрміністра найбільшої за чисельністю населення федеральної землі Північний
Рейн-Вестфалія Арміна
Лашета. У той же день президія баварського Християнсько-соціального союзу одноголосно виступила
за висунення голови ХСС,
прем’єр-міністра Баварії
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Двоє «фатерів» на місце
однієї «мутер»

На розмову
з «убивцею»

Німецькі консерватори визначаються щодо кандидатури
наступника Меркель

Байден зателефонував Путіну
і запропонував зустріч
у «третій країні»

Маркуса Зедера. Єдиного кандидата, який і стане наступним канцлером
ФРН, визначатимуть найближчим часом, повідомляє «Німецька хвиля».
Тож «мутер» на посаді однозначно замінить «фатер»
(«батько»).
На
пресконференції
у Мюнхені Маркус Зедер
заявив, що не має наміру
відмовлятися від подальшої боротьби за право очолити список консерваторів
на виборах у вересні. Він
наголосив, що не вважає
результати голосування
керівництва ХДС достатніми для висунення Лашета єдиним кандидатом.
Тим самим лідер ХСС відхилив вимоги низки провідних політиків ХДС, яка
є більшою партією у консервативному блоці, поступитися християнським демократам правом висунення кандидата в канцлери.
У свою чергу, Армін Лашет після засідання керівництва ХДС заявив, що
«дуже радий широкій підтримці» його кандидатури.
Він також нагадав про слова Маркуса Зедера, який
напередодні заявив про
намір стати кандидатом у
канцлери лише у разі підтримки ХДС. Лашет вказав на відсутність такої
підтримки. При цьому він
не став відкрито закликати свого суперника відмовитися від подальшої боротьби.
За даними опитувань,
Зедер випереджає за популярністю Лашета. Лише 12
відсотків виборців хотіли б
висунення Арміна Лашета
як кандидата на пост канцлера від ХДС/ХСС, свідчать дані опитування інституту Yougov, проведеного на замовлення ділового
видання Handelsblatt. 46
відсотків респондентів за-

Ігор ВІТОВИЧ

❙ Армін Лашет (ліворуч) та Маркус Зедер змагаються за
❙ право стати кандидатом у канцлери від консерваторів.
явили, що виступають за
висунення Маркуса Зедера, ще 29 відсотків виступили за будь-якого іншого
кандидата.
Спочатку очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того,
як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак
потенційним кандидатом
у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем’єра, популярність
якого значно зросла в масштабах всієї країни під час
пандемії COVID-19.
Чинна канцлерка Німеччини, колишня голова
ХДС Ангела Меркель, яка
очолює уряд країни вже 15
років, відмовилася знову
висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме
участі у виборчій кампанії
на наступних виборах до
Бундестагу. Її наступниця
на посаді голови партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер
у лютому 2020 року повідомила, що відмовляється від посади голови ХДС і
не висуватиметься кандидаткою у канцлери. З того
часу керівництво християнських демократів через
пандемію коронавірусу
майже рік не могло визначитися з датою проведення з’їзду з виборів голови

партії, а в січні нинішнього року Армін Лашет здобув перемогу над своїми
однопартійцями Фрідріхом Мерцом і Норбертом
Реттґеном. Здавалося, що
прізвище нового канцлера вже відоме, якби не цілком несподіване, оголошене в неділю рішення Маркуса Зедера.
У німецьких виборах
з’явилася хоч якась інтрига. Хоча дещо менша існувала і до цього. Одночасно
з двома провідними політичними силами Німеччини свого кандидата в канцлери висунула і скандальна правопопулістська партія «Альтернатива
для Німеччини». Висуванцем виявився співголова
цієї крайньо правої партії Йорг Мойтен. Вся його
канцлерська програма базується на трьох «анти»,
тобто запереченнях. Популісти виступають проти
всякої міграції до Німеччини чужинців, заперечують існування і загрозу
коронавірусу і заперечують Євросоюз, зате Росія
в них у друзях. На дводенному з’їзді партії в минулі
вихідні була розроблена
політична програма «Декзиту» (від поєднаня слів
«Німеччина» і «вихід») за
зразками «Брекзиту», щоб
ФРН вийшла зі складу ЄС
як Великобританія. ■

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Білоруська весна: «посадки» почалися
У Мінську затримали дружину українського правозахисника
Інна СТЕПАНЧУК
У cтолиці Білорусі Мінську правоохоронці
затримали одну з організаторок виставки про
роботу медиків в умовах пандемії та очільницю
громадського об’єднання «Ланка» Тетяну Гацуру-Яворську. Вона є дружиною українського
правозахисника Володимира Яворського, повідомляє Depo.ua з посиланням на TUT.BY. Разом із нею затримали також активістку «Ланки»
та організаторку виставки «Машина дихає, а я
— ні» Наталію Треніну. Володимир Яворський
розповів, що його дружина Тетяна «затримана
і перебуває в ізоляторі». Він також повідомив,
що вдень у їхній квартирі та в офісі «Ланки»
відбулися обшуки, за результатами яких вилучили техніку. Згодом стало відомо, що 5 квітня затримали ще одну активістку громадського
об’єднання Юлію Семенченко. Усіх трьох затримано як підозрюваних у кримінальній справі.

Якій саме — не повідомляється.
Із закликом звільнити Тетяну ГацуруЯворську до білоруської влади звернувся Міжнародний фестиваль документального кіно про
права людини Docudays UA. Пані Тетяна є соратницею фестивалю та очільницею WATCH DOCS
Belarus. «Ми засуджуємо системні порушення
владою Білорусі прав і свобод людини. Наша
команда переконана, що сфабриковані справи та безпідставні арешти унеможливлюють
не лише діяльність критичних інституцій у Білорусі. Вони перешкоджають здійсненню правосуддя щодо тих, чиї злочини протягом останнього року стали як ніколи видимими, але,
попри це, і надалі лишаються безкарними», —
йдеться у зверненні фестивалю.
Вищезгадана виставка «Машина дихає, а
я — ні» відкрилася 30 березня і пропрацювала лише один день та була закрита за розпорядженням МНС і санстанції. Адже в Білорусі

ніякої епідемії коронавірусу не існує (згідно
зі статистикою МОЗ, щодня в країні в середньому реєструють усього тисячу випадків захворювання на COVID-19). А тому правда про
відважну роботу медиків та пацієнтів, які перебувають у важкому стані (а виставка саме про
це), ймовірно, псувала офіційну позицію влади.
Політичні переслідування в Білорусі тривають. Тільки за останні кілька днів стало відомо про затримання журналістів iз Гродно: Анджея Писальника та Інеси Тодрік-Писальник, які
співпрацюють з польськими медіа. А також лідера опозиційної партії БНФ Григорія Костусєва, політолога та літературознавця Олександра
Федути та американського адвоката білоруського походження, члена партії БНФ Юрія Зенковича. Як повідомляє «Німецька хвиля», Федута і Зенкович були затримані в Москві та передані КДБ Білорусі. ■

На тлі посилення напруженості на кордоні
Росії й України президент США Джозеф Байден
провів телефонну розмову з російським лідером
Володимиром Путіним, щоб закликати його до
деескалації ситуації і запропонувати «зустріч на
вищому рівні в третій країні в найближчі місяці». Це перша розмова президентів США і Росії
після того, як Байден в телеінтерв’ю ствердно
відповів на питання, чи є Путін «вбивцею», нагадує RFI.
Першою про телефонну розмову Байдена з
Путіним повідомила адміністрація президента
США. У короткій заяві Білого дому повідомляється, що Байден висловив «стурбованість із приводу
раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість».
У розмові наголошено на «непохитній прихильності США суверенітету і територіальній цілісності України».
Своєю метою Байден назвав «побудову стабільних і передбачуваних відносин з Росією відповідно до інтересів США». Для досягнення цієї
мети він запропонував Путіну провести «в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій
країні для обговорення всього спектру проблем,
що стоять перед США і Росією».
Згідно із заявою Білого дому, Байден «ясно
дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти твердо, захищаючи свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і
втручання у вибори». Прессекретарка Білого
дому Джен Псакі заявила, що розмова президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна була конструктивною.
Натомість прокремлівські ЗМІ тлумачать телефонний дзвінок Байдена Путіну як перемогу
останнього. Мовляв, президент США «не витримав, зламався». І подають власний порядок
денний майбутніх переговорів: «про нормалізацію відносин, припинення тиску на Росію». Про
що кому мріється... У повідомленні Кремля про
розмову відзначена готовність «обох сторін» до
«продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки». Згадується пропозиція президента США про особисту зустріч iз Путіним на нейтральній території
та запрошення (Байденом) лідера РФ на Кліматичний саміт, який пройде в режимі відеоконференції 22-23 квітня. Про готовність організувати
зустріч Байдена і Путіна на території своїх країн
уже заявили президент Фінляндії Саулі Нііністе та виконувач обов’язків міністра закордонних
справ, віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек.
Тим часом сьогодні, 16 квітня, президент
України Володимир Зеленський зустрінеться в
Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Президент Франції, як і канцлер Німеччини, є посередником у діалозі України і Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату. Останній
раз «нормандська четвірка» проводила зустріч
на вищому рівні в Парижі в грудні 2019 року.
Тоді Володимир Путін уперше зустрівся з Володимиром Зеленським. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У Брюсселі відбулося позачергове засідання комісії Україна—НАТО, скликане в терміновому порядку через загрозу територіальній цілісності України. Очільник українського
МЗС Дмитро Кулеба мав там особисті зустрічі з очільником
НАТО Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні
Блінкеном. Останній швидко погодився на цю зустріч, що, за
словами Кулеби, вже само по собі «є політичним сигналом
підтримки, яку ми дуже цінуємо». Під час засідання комісії
абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України. «Ні в кого немає якихось різночитань щодо того,
що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить, —
зазначив Дмитро Кулеба у викладеному на фейсбуці відеоролику, який записав просто в аеропорту, повертаючись додому. — Я запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних
кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій
ситуації».
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UA: Перший

06.00, 2.45 Енеїда
06.30 М/ф «Бегемот та Сонце»

19 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»

06.40 М/ф «Братик Кролик та
Братик Лис»
06.50 М/ф «Будиночок для
Равлика»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

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 Х/ф «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»

людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене

11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія

кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»

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»

ІНТЕР
03.10 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннім вхід
заборонений»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.55 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.15 «Ранок з
«Інтером»
10.10, 18.00, 19.00, 3.40

00.50 «Голос країни-11»
05.30 «Життя відомих людей»

3.05 Сьогодні

сезон

20.20 «Боротьба за виживання»
21.35 «Зворотний відлік»

01.10 Т/с «Віра»
04.15 Д/ф «Висота 307,5»
НТН
05.00 «Top Shop»
05.15 Х/ф «Прощавайте,
фараони!»
06.40, 16.50, 3.00 «Випадковий
свідок»
07.20 Х/ф «Фронт за лінією

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 Pro Військо
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.45 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»

10.45 Місія: краса. Новий сезон

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 2.25 «Свідок»

00.50 Т/с «Абонент тимчасово

23.00 Х/ф «Битва за Землю»

20.05, 21.35 Т/с «Пес-6»

01.00 Х/ф «Війна драконів»

01.30 Телемагазин

22.55 Свобода слова
00.15 Х/ф «Інтереси
держави»

02.50 Служба розшуку дітей

02.50 Я зняв!

02.55 Зона ночі

16.10 Д/с «Злочини в тилу

19.30, 1.15 «Кондратюк у

01.30 Т/с «За справу береться
Шекспір-3»
02.15 Т/с «Гречанка»

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Неймовірні
винаходи»
22.30 «Гроші»

лікар-4»

03.55 Реальна містика
04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

Колумбія»

05.45 Телемагазини

Чемпіонат України
07.45, 17.50 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 «Динамо» (К) — «Ман

10.00 «Великий футбол»

13.10, 14.15 «Великий день»

11.45 Топ-матч

15.10 «Дзвінок»

12.00 «Маріуполь»

06.10 Телемагазин

16.00 «Час пік»

— «Олімпік». Чемпіонат

07.15 М/ф «Чіп і Дейл —

17.10 «Ситуація»

України

08.00 М/ф «Качині історії»

20.00 «Прямий ефір»

09.10, 23.10 Мама реготала

22.00 «Прямий контакт»

13.10 Т/с «Дефективи»

23.00 «Перша передача»

14.50 Т/с «Суперкопи»
КАНАЛ «2+2»

06.35 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
полудень»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.25 Х/ф «Смокінг»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова

14.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

18.15, 2.00 «Спецкор»

10.40 «Слідство ведуть

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

— «Арсенал». 1/4
фіналу (2009 р./10). Ліга
чемпіонів УЄФА

19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»

причини і наслідки»

21.00 Х/ф «Скайлайн»

04.10 «Торіно» — «Рома».
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Аталанта» —

Італії
07.45, 9.45 Топ-матч
07.55 «Ворскла» — «Зоря».
Чемпіонат України
10.00 «МЮ» — «Боруссія» (Д).
1/2 фіналу (1996 р. /97).
Ліга чемпіонів УЄФА
11.45 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод
12.40 «Наполі» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
14.25, 23.25 Журнал Ліги

16.00 «Колос» — «Дніпро-1».

18.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

фіналу. Ліга Європи УЄФА
20.10 Журнал. УЄФА Євро-2020
20.40 «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23.45 «Ворскла» — «Зоря».
Чемпіонат України
01.30 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод

19.00 «Минай» — «Десна».
Чемпіонат України
20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
21.40 «Торіно» — «Рома».
Чемпіонат Італії
01.30 «Інгулець» — «Рух».
Чемпіонат України
03.15 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
04.10 «Сампдорія» —
«Верона». Чемпіонат Італії

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
09.00 Правда життя
10.30, 1.30 Речовий доказ
11.40 Скептик
12.40 Містична Україна
13.35 Левиний рик
14.05, 18.50 Ремесла за
призначенням
15.05, 19.50 Фантастичні історії
16.05 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.00, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
17.55 Таємниці акул
21.45 НАСА: нез’ясоване
22.35 Невідома Африка
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.35 Апокаліпсис: нескінченна
війна
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Великі українці
04.15 Єврорабині
05.05 Професія – альфонс

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 Шеф-кухар
10.20, 18.10 Удачний проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 20.40, 0.40 Корисні
поради
14.00 Смачні страви
15.00 Спеція
16.10, 21.10 Правила виживання
17.10 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
01.40 Неймовірні історії кохання
04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

14.55 «Шахтар» — «Динамо».

15.40, 22.30 Футбол NEWS

18.20 «Севілья» — «Бетіс». 1/8

танкові битви»

чемпіонів

Чемпіонат України

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.40 Час-Time
18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

02.25 «МЮ» — «Боруссія» (Д).

16.45, 23.50 «Великий футбол»

Чемпіонат України
06.00 «ДжеДАІ-2019»

10.20 Х/ф «Шанхайський

історія»

13.50 «Барселона»

свідчення війни»

15.30 Час «Ч»

«Ювентус». Чемпіонат
06.00 «Інгулець» — «Рух».

17.10 Д/c «Друга світова війна:

14.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

04.55 «Зловмисники»

р./11). Ліга Європи УЄФА

СТБ

19.00 Від пацанки до панянки

понеділок»

війни»

12.55 Вечірній преЗЕдент

Ліга чемпіонів УЄФА

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

18.15 «Ехо України»

«Епоха честі»

00.10 Х/ф «У тилу ворога:

03.30 «Речовий доказ»

«Новини країни»

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с

1/2 фіналу (1996 р./97).

ФУТБОЛ-1

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

09.30 Машина часу

23.45 «Дубинізми»

Сіті». 1/8 фіналу (2010

02.40 Оттак Мастак!

17.00 Х/ф «Смерч»

18.45, 21.15 Факти. Вечір

07.10, 8.10 «Новий день»

полювання на вбивць»

12.45, 15.45 Факти. День

23.10, 2.00 Т/с «Скляна кімната»

час»

01.00 «Втеча. Реальні історії»

19.00 Т/с «Морська поліція:

14.50 Х/ф «Пік Данте»

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

недоступний»

«Репортер». Новини

17.00 Т/с «Швидка»

10.05 Т/с «Смертельна зброя»

20.10 «Говорить Україна»

04.10 «Бандерлоги-2017»

22.50 Х/ф «Сліди апостолів»

бурундучки-рятівнички»

12.50 Х/ф «Землетрус»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

23.00 Т/с «Пограбування по-

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

НЛО-ТБ

з Костянтином Стогнієм

20.00 «Подробиці»

03.45 «Відеобімба-2»

18.20 «Свідок. Агенти»

04.00 «Правда життя»

10.30 Х/ф «Хвиля»

09.10, 19.20 Надзвичайні новини

13.15 Секретний фронт
14.00, 16.15 Х/ф «Експат»
16.25 Х/ф «Люди Ікс: темний
Фенікс»

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

12.00, 13.00, 14.00,

Мілані»

08.30 Т/с «Надприродне»

17.10 Т/с «Виклик-2»

03.00 Т/с «Вуличний боєць»

ПРЯМИЙ

«Суперпограбування в

08.45 Факти. Ранок

16.10 «Чекай на мене. Україна»

12.50 «Таємниці світу»
14.40 Х/ф

07.35 Орел і решка

оборона

11.45 Реальна містика. Новий
сезон

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.15, 2.10 Громадянська

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

19.05 «Детектор брехні»

жіночому»

фронту»

05.10 Служба розшуку дітей

5 канал

23.30 Перша шпальта
00.40 «Світ дикої природи»

06.00, 7.30 Kids’ Time

05.05 Еврика!

06.00 Факти тижня

09.50 Мисливці на дива

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Скарб нації

09.00 Зоряний шлях. Новий

18.55 Галапагос: королівство
гігантських акул

ICTV

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Заміж на два дні»
14.30 Х/ф «Сімейне
пограбування»

23.50 Т/с «Любов за законом»
22.50 Комедія «Кухня»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

К1
06.30
08.00
08.30
09.25

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка. Шалені
вихідні»
10.15, 0.35 М/ф «Комашки.
Пригода в Долині Мурах»
11.50 М/ф «Вартові джунглів»
13.35 «Орел і решка. Морський
сезон»
15.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
19.10 «Орел і решка.
Дива світу-2»
23.00 М/ф «Ронал-Варвар»
02.10 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»

08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.45 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 23.45 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Ван Гелсінг»
01.15 Казки У. Кіно
02.00 Рятівники
03.00 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

20 квітня
UA: Перший
06.00 00 Енеїда
06.30 М/ф «Ватажок»
06.40 М/ф «Було літо»
06.50 М/ф «Горщик-Сміхотун»
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 «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»
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 «Боротьба за виживання»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 «Робота в дикій природі»
23.00 #ВУКРАЇНІ
00.30 «Світ дикої природи»
01.00 Т/с «Віра»
02.40, 3.15 Енеїда
04.10 Д/ф «Хто створив Змієві
Вали?»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.50 Комедія «Свати»
22.50, 23.50 Комедія «Кухня»
00.50 Трилер «Ганнібал»
03.20, 5.35 «Життя відомих
людей»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»
09.10, 23.10 Мама реготала
13.00 Т/с «Дефективи»
14.30 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
02.40 Оттак Мастак!
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.45 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Татусі»
23.00 Т/с «Пограбування пожіночому»
00.55 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

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 «Лапусик»
14.00, 14.55, 15.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «Любов за законом»
01.20 Т/с «За справу береться
Шекспір-3»
02.10 Т/с «Гречанка»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

04.25 Факти

3.50 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
09.50 Мисливці на дива
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.45 Т/с «Таємні двері»

07.35 Орел і решка

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

08.30 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.20 Х/ф «Перший контакт»

з Костянтином Стогнієм
13.00 Екси

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
12.00, 13.15 Т/с «Пес»

сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-4»
17.10 Т/с «Виклик-2»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чужі гріхи»
23.10, 2.00 Т/с «Чужі діти»

15.20 Хто зверху?

12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 22.45 Т/с «Розтин покаже»
16.15 Х/ф «Росомаха»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.00 Де логіка?
20.00 Improv Live Show
21.00 Х/ф «Скайлайн-2»

20.20 Громадянська оборона.
23.10 Х/ф «Повстання»

Прем’єра

01.30 Телемагазин

21.25 Т/с «Пес-6»
01.30 Х/ф «Розплата»

01.00 Т/с «Шлях чарівника»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

02.50 Я зняв!

02.40 Зона ночі

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.30, 1.15 «Дійові особи»

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с

16.10 Д/с «Злочини в тилу

21.00 Час новин. Підсумки дня

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,

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»

«Епоха честі»

війни»

21.40 Час-Time

12.55 Вечірній преЗЕдент

17.10 Д/c «Світ Гітлера»

4.00, 5.00 Час новин

08.10 Д/с «Неймовірні

14.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

винаходи»

причини і наслідки»

танкові битви»

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, 2.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «Законний шлюб»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
18.30 «Акцент»
22.55 Х/ф «Товаришу
генерал»
00.40 «Склад злочину»
03.15 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

ІНТЕР
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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
06.30
08.15
10.15

«ДжеДАІ-2019»
Т/с «Рекс-2»
Х/ф «У тилу ворога»
Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
12.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-12»
02.55 Т/с «Вуличний боєць»
03.40 «Відеобімба-2»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Минай» — «Десна».
Чемпіонат України
08.10 «Аустрія» — «Металіст»
(2011 р./12). Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Галатасарай» — «Реал».
1/4 фіналу (2012 р./13).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 «Наполі» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
17.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра

18.15 «Бетіс» — «Севілья». 1/8
фіналу (2013 р./14). Ліга
Європи УЄФА
20.45 «Інгулець» — «Рух».
Чемпіонат України
22.50 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод
23.45 «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
01.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
02.25 «Баварія» — «Реал». 1/2
фіналу (2000 р./01). Ліга
чемпіонів УЄФА
04.10 «Маріуполь»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Мілан» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 16.45, 21.05, 1.20
Топ-матч
07.55 «Маріуполь»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
10.00 «Баварія» — «Реал». 1/4
фіналу (2001 р. /02). Ліга
чемпіонів УЄФА
11.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
12.40, 1.30 «Минай» — «Десна».
Чемпіонат України
14.25 Журнал. УЄФА Євро-2020
14.55 «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
16.55 «Олександрія» — «Гент»
(2019 р. /20). Ліга Європи
УЄФА
18.45 Журнал Ліги чемпіонів
19.15 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
21.10 «Наполі» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
23.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
23.30 «Валенсія» — «Лаціо».
1/4 фіналу (1999 р. /00).
Ліга чемпіонів УЄФА
03.15 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод
04.10 «Кальярі» — «Парма».
Чемпіонат Італії

МЕГА
06.00, 12.50 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.40, 1.30 Речовий доказ
11.50 Скептик
13.45 Левиний рик
14.15, 18.55 Ремесла за
призначенням
15.15, 19.55 Фантастичні історії
16.10, 21.45 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.05, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
18.00 Таємниці акул
22.35 Дика Індонезія
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Апокаліпсис: нескінченна
війна
02.35 Страх у твоєму домі
03.15 Брама часу
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»

03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

09.10 «Орел і решка. Шалені
вихідні»
10.00 Х/ф «Красунчик»
12.10 Х/ф «Красунчик-2»
14.30 «Орел і решка. Морський
сезон»
15.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
19.10 «Орел і решка.
Дива світу-2»
23.00 Т/с «Межа»
02.10 Т/с «Доктор Хто»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Бургери
08.20 Салат-бар
08.40 Смузі-меню
09.00 Магія солодощів
09.20 Просто їжа
09.50 Шеф-кухар
10.20, 18.10 Удачний проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 20.40, 0.40 Корисні
поради
14.00 Смачні страви

15.00 Спеція
16.10, 21.10 Правила виживання
17.10 Дачна відповідь
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, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.15 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 23.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Фантастична
четвірка»
00.45 Казки У. Кіно
01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
До 18 квітня ще можна передплатити
«Україну молоду» на травень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року,
це можна зробити до 18 квітня, щоб отримувати газету з травня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта»
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.

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 передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Грицькові книжки»
06.40 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
06.50 М/ф «Війна яблук та

21 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

гусені»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10
Новини

людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Іосиф Прекрасний.
Намісник фараона»
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 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.00 «Робота в дикій

15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.20 Служба розшуку дітей

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Синок»

10.45 Місія: краса. Новий сезон

випадок»
18.00, 19.00, 3.40 «Стосується
кожного»

11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-4»
17.10 Т/с «Виклик-2»
20.10 «Говорить Україна»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

23.10, 2.00 Т/с «Не говори мені

22.45, 23.45 Комедія «Кухня»
00.45 Жахи «Щось»

час»

про любов»

23.50 Т/с «Любов за законом»
01.25 Т/с «За справу береться

02.50 Жахи «Виття:
переродження»
05.35 «Життя відомих людей»

Шекспір-3»
02.15 Т/с «Гречанка»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

10.00 «Корисна програма»

16.30 «Речдок. Особливий

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.15 Еврика!

Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

09.50 Мисливці на дива

14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»

ICTV

01.30 Телемагазин
03.15 Контролер

04.45 Т/с «Таємні двері»

07.35 Орел і решка

06.3 Ранок у великому місті

08.30 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

10.30 Х/ф «Еверест»
13.00 Екси

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 22.45 Т/с «Розтин покаже»
15.05, 16.15 Х/ф
«Трансформери-5:
останній лицар»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.
Прем’єра

15.20 Хто зверху?
19.00, 20.00 Вар’яти
21.00 Х/ф «Морські
паразити»
23.00 Х/ф «Вірус»
00.40 Т/с «Шлях чарівника»

21.25 Т/с «Пес-6»
01.30 Х/ф «Ешер»

02.20 Служба розшуку дітей

03.10 Я зняв!

02.25 Зона ночі

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.30, 1.15 «Велика політика»

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с

16.10 Д/с «Злочини в тилу

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.45 Реальна містика
04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

05.00 «Телемагазин»

природі»

5 канал

19.55 «Боротьба за виживання»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

23.00 #@)??$0 з Майклом
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Щуром
00.30 «Світ дикої природи»

19.00, 0.00, 1.00, 3.00,

01.00 Т/с «Віра»

4.00, 5.00 Час новин

04.05 Д/ф «Клітка для двох»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.45, 16.50, 3.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25

06.25 Невигадані історії

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»

09.00 Х/ф «Товариш генерал»
12.50 «Таємниці кримінального

08.10 Д/с «Неймовірні

14.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

винаходи»

причини і наслідки»

танкові битви»

22.25 Т/с «CSI: місце злочину»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

00.05 Т/с «Кістки-12»
02.55 Т/с «Вуличний боєць»

15.45 Т/с «Слід»

03.40 «Відеобімба-2»

18.05 «Супермама»

04.10 «Бандерлоги-2017»

19.05 «Один за всіх»

04.55 «Зловмисники»

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

00.50 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

06.00, 8.00, 17.45, 20.55 Топ-матч
06.10 «Наполі» — «Інтер».

світу»
14.35 «Легенди карного
розшуку»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

17.50 «Вартість життя»

12.00, 13.00, 14.00,

18.30 «Акцент»

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

23.00 Х/ф «Корпус генерала

«Репортер». Новини

Шубнікова»
00.40 «Склад злочину»
02.10, 3.15 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»
НЛО-ТБ

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»

полювання на вбивць»
02.40 Оттак Мастак!

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»

Італії
12.10 «Ворскла» — «Зоря».
Чемпіонат України
13.55 «Севілья» — «Ювентус»

15.55 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України

22.00 «Прямий контакт»

18.25 LIVE. «Олександрія»

23.00 «Новини від Христини»

— «Зоря». 1/2 фіналу.
Кубок України

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.35 Т/с «Рекс-2»
08.20 Х/ф «Широко
крокуючи-2: розплата»

СТБ

«Ювентус». Чемпіонат

18.00, 20.25 «Студія LIVE»

17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:

10.20 «Аталанта» —

20.00 «Прямий ефір»

13.00 Т/с «Дефективи»
14.30 Т/с «Суперкопи»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

чемпіонів УЄФА

18.15 «Ехо України»

09.10, 23.10 Мама реготала

р./13). Ліга Європи УЄФА

16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

08.00 М/ф «Качині історії»

08.10 «Дніпро» — «ПСВ» (2012

(2016 р./17). Ліга

07.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

Чемпіонат Італії

15.10 «Дзвінок»
06.10 Телемагазин

10.10 Т/с «Перевізник-2»
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

21.40 Час-Time
17.10 Д/c «Світ Гітлера»

23.00 Т/с «Торгаші»

«Свідок»

війни»

12.55 Вечірній преЗЕдент

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
новини»

«Епоха честі»

21.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.40 LIVE. «Спеція» — «Інтер».

08.20 Салат-бар

13.20 Природа сьогодення

08.40 Смузі-меню

«Олександрія». Чемпіонат

14.20 Ремесла за призначенням

09.00 Магія солодощів

України

15.20 Фантастичні історії

09.20 Просто їжа

16.05, 21.45 Крізь простір і час із

09.50 Шеф-кухар

06.00 «Львів» —

07.45, 16.55, 21.25, 1.30, 3.40

Морґаном Фріменом

Топ-матч
07.55, 1.50 «Торіно» — «Рома».
Чемпіонат Італії
09.45, 16.25, 18.55 Чемпіонат

18.05 Таємниці акул

Італії. Передмова до туру
10.15 «Ліверпуль» — «Рома»

12.35 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод

04.10 «Мілан» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії

свідчення війни
00.35 Таємниці королівських

поради
14.00 Смачні страви
16.10, 21.10 Правила виживання
17.10 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
01.40 Неймовірні історії кохання

вбивств

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

02.35 Страх у твоєму домі

13.55 LIVE. «Львів»

03.20 Історія українських земель

— «Минай». Чемпіонат

11.20, 19.00 Шість соток

15.00 Спеція

23.30 Друга світова війна:

04.25 Україна: забута історія

03.20 Зіркові долі
03.50 Арт-простір
04.10 М/ф

України
ТЕТ

К1

17.05 «Дніпро» — «Інтер»
(2014 р. /15). Ліга Європи

06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок

УЄФА

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного

19.25 LIVE. «Мілан» —

08.25 «Ух ти show»

разу під Полтавою

«Сассуоло». Чемпіонат

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

08.45, 0.00 Одного разу в Одесі

Італії

10.00 Х/ф «Красунчик-2»

09.15 Танька і Володька

12.10 Х/ф «Спокусник»

09.45, 10.45, 23.00 Країна У

14.30 «Орел і решка. Морський

11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

21.40 LIVE. «Ювентус»
— «Парма». Чемпіонат

сезон»

Італії
23.40 «Баварія» — «Ман
Сіті» (2013 р. /14). Ліга

Чемпіонат України

01.30 Журнал Ліги чемпіонів

03.45 Журнал. УЄФА Євро-2020

19.55 Їжа богів

чемпіонів УЄФА

03.55 «Інгулець» — «Рух».

чемпіонів УЄФА

19.00 Ігри імператорів
22.40 Дика Індонезія

12.05 Журнал. УЄФА Євро-2020

10.20, 18.10 Удачний проєкт
13.00, 16.00, 20.40, 0.40 Корисні

(2001 р. /02). Ліга

23.40 «Львів» — «Минай».

(2001 р./02). Ліга

17.10, 20.50 Він і вона. Бій за
життя

чемпіонів УЄФА

02.00 «Ліверпуль» — «Рома»

04.10 Обережно, діти!

11.25 Скептик

ФУТБОЛ-2

Чемпіонат Італії
Чемпіонат України

03.10 Культ Ура!

12.15 4 весілля

15.30 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

19.10 «Орел і решка. Дива світу2»

03.00 «Нічне життя»

06.00, 12.25 Містична Україна
К2

07.00, 5.10 Бандитська Одеса

16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Фантастична

23.00 Т/с «Межа»
02.10 Т/с «Доктор Хто»

МЕГА

14.15 Панянка-селянка

08.25 Правда життя

06.30, 8.00 Телемагазин

10.15, 1.30 Речовий доказ

07.30 Бургери

четвірка-2: вторгнення
Срібного Серфера»
00.30 Казки У. Кіно
01.00 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

22 квітня
UA: Перший
06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Лис і Дрізд»
06.40 М/ф «Найголовніший
горобець»
06.50 М/ф «Чарівні окуляри»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10
Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Іосиф Прекрасний.
Намісник фараона»
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.40 «Чистоnews-2021»
20.45 Комедія «Свати»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Патрік»

08.45 Факти. Ранок

10.45 Місія: краса. Новий сезон

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

14.10, 15.10, 15.50 «Речдок»

11.45 Реальна містика. Новий

16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «Любов за законом»
01.25 Т/с «За справу береться

Щуром

05.30 «Життя відомих людей»

сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується

00.45 Жахи «Людина-вовк»

переродження»

лікар-4»

19.55 «Боротьба за виживання»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми. Корупція в деталях
00.30 «Світ дикої природи»
01.00 Т/с «Віра»

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

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.50, 16.50, 3.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
12.50 «Вартість життя»
14.45 «Легенди карного
розшуку»
17.50, 4.00 «Правда життя»
18.30 «Акцент»
22.55 Х/ф «Право на постріл»
00.30 «Склад злочину»
02.00, 3.40 «Речовий доказ»

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»

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.45 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Як вийти заміж»
20.15, 22.45 Т/с «Татусі»
23.00 Т/с «Торгаші»
00.50 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»
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

08.30 Т/с «Надприродне»
11.30 Х/ф «Повстання»
13.10 Екси

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

15.20, 19.00 Хто зверху?

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

21.00 Х/ф «Близькі

12.45, 15.45 Факти. День

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чужі гріхи»

13.40, 22.45 Т/с «Розтин покаже»
15.35, 16.15 Х/ф «Острів»

23.10 Слідами

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.50, 2.15 Т/с «Ти моя

20.20 Анти зомбі. Прем’єра

01.10 Вар’яти
02.40 Служба розшуку дітей

улюблена»

контакти»
23.30 Х/ф «Перший
контакт»

02.15 Т/с «Гречанка»

01.45 Телемагазин

21.25 Т/с «Пес-6»
01.30 Х/ф «Вуличний боєць»

04.55 «Телемагазин»

03.45 Реальна містика

03.00 Я зняв!

02.45 Зона ночі

15.30 Час «Ч»

19.30, 1.15 «Прямим текстом»

16.10 Таємниці війни

21.00 Час новин. Підсумки дня

17.10 Д/c «Світ Гітлера»

21.40 Час-Time
03.10 Культ Ура!

Шекспір-3»

5 канал

04.10 Д/ф «Веронські скарби»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»
09.10, 23.10 Мама реготала
13.20 Т/с «Дефективи»
14.50 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
02.50 Оттак Мастак!

з Костянтином Стогнієм

07.35 Орел і решка

17.10 Т/с «Виклик-2»

18.55, 22.00 «Робота в дикій
природі»

04.45 Т/с «Таємні двері»
06.30 Ранок у великому місті

сезон

06.00, 7.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

09.00 Зоряний шлях. Новий

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Еврика!

09.50 Мисливці на дива

15.20 UA:Фольк. Спогади

02.45 Жахи «Виття:

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

«Інтером»

21.45 «Право на владу-2021»

17.25 #@)[]?$0 з Майклом

04.10 Скарб нації

Сьогодні

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
16.30 Т/с «Гордість»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.40 Т/с «Рекс-2»
08.30 Х/ф «Акти насильства»
10.20 Х/ф «Підстава»
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
22.25, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.55 «Відеобімба-2»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч
06.10 «Колос» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
08.10 «Динамо» (З)
— «Чорноморець» (2013
р./14). Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 23.40 «Олександрія»
— «Зоря». 1/2 фіналу.
Кубок України
12.10 «Ювентус» — «Парма».
Чемпіонат Італії
13.55 «Атлетіко» — «Мілан».
1/8 фіналу (2013 р./14).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 «Спеція» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
18.00 «Барселона» — «Реал».
1/2 фіналу (2010 р./11).
Ліга чемпіонів УЄФА
19.50 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»

«Епоха честі»
12.55 Вечірній преЗЕдент

08.10 Д/с «Неймовірні

14.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

винаходи»

причини і наслідки»

танкові битви»

21.40 LIVE. «Наполі» —
«Лаціо». Чемпіонат Італії
01.30 Журнал. УЄФА Євро-2020
02.00 «Баварія» — «Селтік»
(2003 р./04). Ліга
чемпіонів УЄФА
03.45 Журнал Ліги чемпіонів
04.10 «Рома» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Спеція» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
07.45, 14.15, 16.15, 19.10, 21.25,
23.30, 1.30, 3.40 Топ-матч
07.55, 3.55 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України
09.45 Журнал. УЄФА Євро-2020
10.15 «Баварія» — «Селтік»
(2003 р. /04). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 Журнал Ліги чемпіонів
12.30 «Мілан» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
14.25 «Колос» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
16.25, 18.40 «Студія LIVE»
16.50 «Олександрія» —
«Зоря». 1/2 фіналу. Кубок
України
19.25 LIVE. «Рома» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
21.40 «Маріуполь»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
23.40 «МЮ» — «Баєр» (2013 р.
/14). Ліга чемпіонів УЄФА
01.50 «Ювентус» — «Парма».
Чемпіонат Італії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.25 Правда життя
10.25, 1.30 Речовий доказ
11.35 Скептик
12.35 Містична Україна
13.30 Природа сьогодення
14.30 Топ-10: таємниці та
загадки
15.30 Їжа богів. Зерно
16.25 НАСА: нез’ясоване
17.15, 20.50 Він і вона. Бій за
життя

18.10, 22.35 Дика Індонезія
19.05 Ігри імператорів
19.55 Їжа богів
21.45 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.35 Таємниці королівських
вбивств
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Секти. Контроль
свідомості
04.10 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
04.50 Телеформат
К1
06.30
08.00
08.25
09.00
10.00
12.20
14.30
15.30
19.10
23.00
02.15
03.00

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Спокусник»
Х/ф «Спокусник-2»
«Орел і решка. Морський
сезон»
«Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
«Орел і решка. Дива світу2»
Т/с «Межа»
Т/с «Доктор Хто»
«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 Шеф-кухар
10.20, 18.10 Удачний проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 20.40, 0.40 Корисні
поради
14.00 Смачні страви
15.00 Спеція
16.10, 21.10 Правила виживання
17.10 Дачна відповідь
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, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 1.15 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 0.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весілля

04.10 Обережно, діти!
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Аватар»
02.00 Рятівники
03.00 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

До наших читачiв
На вiдмiну вiд
електронних
ЗМІ,
друкованi видання
дуже дороговартiснi у виробництвi.
Кожен номер газети
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i доставка
Укрпоштою, на якi в
останнi роки постiйно
зростають цiни.
«Україна молода»
всi цi роки витримувала
конкуренцiю
на газетному ринку.
Попри тягар збиткiв
i мiзернi зарплати
спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну
i роздрiбну цiни, аби
об’єктивна iнформацiя була доступною
для читачiв. Певне
зростання вартостi за
2020-2021 роки — це
збiльшення частки
вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому
звертаємось до всiх
прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену
газету в силу своїх
можливостей. Надто
ми сподiваємося на
український бiзнес.

Зi свого боку, ми
обiцяємо не просто
чесну журналiстику.
Ми забезпечували i
будемо забезпечувати
читачiв об’єктивною
iнформацiєю. Ми також робитимемо все
можливе для відстоювання головних нацiональних цiнностей,
утвердження реальної незалежності України в час, коли
за сприяння влади
промосковськi сили
рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити
для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 13351005000002
6005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО
351005
Призначення платежу:
благодiйний внесок на
розвиток газети
АТ Комерційний банк
«ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України
молодої»
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021
UA: Перший

23 квітня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00, 4.40 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
06.40 М/ф «Ходить Гарбуз по
городу»
06.50 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.05,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Книга буття.
Створення світу»
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
13.40, 22.00 «Робота в дикій
природі»
19.55, 23.00 «Боротьба за
виживання»
21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт.
Аспект
00.30 #ВУКРАЇНІ
01.30 Схеми. Корупція в деталях

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, 3.30 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»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.10 «Чистоnews-2021»
20.15 «Ліга сміху-2021»
22.30 «Ліпсінк батл»
00.15 Жахи «Віджа: смертельна
гра»
02.00 Жахи «Людина-вовк»
04.10 «Світське життя-2021.
Дайджест»

05.25, 22.35 «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 «Вболівальниці зі
стажем»
14.10, 15.05, 0.20 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Смертельна
стежка»
02.05 «Чекай на мене. Україна»
03.15 «Орел і решка. Дива
світу»
04.00, 5.20 Д/п «Блакитна
планета»

05.20 «Життя відомих людей»

04.50 «Телемагазин»

02.55 «Зворотний відлік»

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

ICTV
04.05 Скарб нації

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

10.45 Місія: краса
12.45, 15.30 Т/с «Врятувати
маму»

07.35 Орел і решка

04.45 Т/с «Таємні двері»

09.40 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Дизель-шоу
11.35, 13.15, 23.55 «На трьох»

17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф «Центуріон»
16.55 Х/ф «Геракл:
Народження легенди»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

Шустера
00.00, 2.15 Т/с «На самій межі»

22.50 «На трьох-9». Прем’єра
01.30 Т/с «Вижити за будь-яку

01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25, 0.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті

09.50 Мисливці на дива

НОВИЙ КАНАЛ

12.00 Від пацанки до
панянки
14.00, 1.00 Вар’яти
16.00 Де логіка?
17.00 Х/ф «Еволюція»
19.00 Х/ф «Моя
суперколишня»
21.00 Х/ф «Мисливці на
привидів»
23.00 Х/ф «Гребберси»
02.40 Служба розшуку
дітей

ціну-3»
02.30 Я зняв!

02.45 Зона ночі

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм

10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с

16.10 Д/с «Злочини в тилу

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,

Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий

війни»

21.00 Час новин. Підсумки дня

17.10 Д/c «Світ Гітлера»

21.40 Час-Time

08.15 Форшмак

14.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

03.10 Культ Ура!

06.25 Невигадані історії

08.45 Натхнення

причини і наслідки»

танкові битви»

08.00, 19.00, 22.45 «Холостяк»

04.55 «Зловмисники»

05.00, 4.45 «Top Shop»

12.00 «Як вийти заміж»

05.45 Телемагазини

06.00, 10.40, 19.30 Т/с

13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

«Коломбо»
07.50, 16.50, 3.00 «Випадковий

4.00, 5.00 Час новин

новини»

ПРЯМИЙ

«Свідок»
09.00 Х/ф «Право на постріл»

06.00, 8.00, 18.20, 1.35, 3.40
Топ-матч
06.10 «Олександрія» —

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-1

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна23.55 «Детектор брехні»

свідок»

відлік»

«Епоха честі»

Портніковим»

12.55 Вечірній преЗЕдент

НТН

19.00, 0.00, 1.00, 3.00,

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.

«Зоря». 1/2 фіналу. Кубок
України

07.45, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 3.40 Топ-матч
07.55 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
09.45 Д/п «Визначальні
моменти». 3-й епізод

10.05, 1.30 Речовий доказ

06.30, 8.00 Телемагазин

13.05 Природа сьогодення

07.30 Бургери

14.05 Топ-10: таємниці та

08.20 Салат-бар

загадки

08.40 Смузі-меню

15.05, 19.50 Їжа богів

09.00 Магія солодощів

16.05, 21.45 Крізь простір і час із

09.20 Просто їжа

Морґаном Фріменом

09.50 Шеф-кухар

17.00, 20.50 Він і вона. Бій за

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

08.10 «Арсенал» — «Ворскла»

10.40 «Реал» — «Боруссія»

14.40 «Легенди карного

17.00 «Репортер». Новини

(2018 р./19). Ліга Європи

(Д). 1/2 фіналу (1997 р.

17.55 Фантастичні історії

УЄФА

/98). Ліга чемпіонів УЄФА

18.55 Ігри імператорів

07.10, 8.10 «Новий день»

18.20 «Таємниці світу»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

21.30 «Мир чи війна»
23.30 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»
01.10, 3.25 «Речовий доказ»

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

НЛО-ТБ

18.00 «П’ята колонка»

06.10 Телемагазин

18.30 «Влада реготала»

07.15 М/ф «Чіп і Дейл —

19.00 «Ехо України»

бурундучки-рятівнички»
08.00 М/ф «Качині історії»

22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запорєбрик NEWS»

14.30 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
20.45 Х/ф «Остін Пауерс:
шпигун, який мене
звабив»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»

Голдмембер»
02.20 Оттак Мастак!

05.25 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Наречений
напрокат»

Чемпіонат Італії
12.10 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України
13.55 «Барселона» — «Аякс»
(2014 р./15). Ліга
чемпіонів УЄФА
16.00, 21.30 Журнал Ліги
чемпіонів
Чемпіонат Італії
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Рух». Чемпіонат

08.00 Х/ф «В’язень»

України

09.50 Х/ф «Пташка на дроті»
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.50, 1.35 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Кікбоксер»
21.20 Х/ф «Кікбоксер-2»
23.10 Х/ф «Кікбоксер-3»

СТБ

10.20 «Рома» — «Аталанта».

06.10 Т/с «Рекс-2»

18.15, 1.00 «Спецкор»

22.30 Х/ф «Остін Пауерс:

NEWS

16.30 «Наполі» — «Лаціо».

09.15, 0.20 Мама реготала
13.10 Т/с «Дефективи»

10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол

22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
Прем’єра
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23.45 «Мілан» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії

14.40 «Олександрія» —
«Зоря». 1/2 фіналу. Кубок
України

03.45 «Люстратор. Прокляття

УЄФА
03.55 «Спеція» — «Інтер».
Чемпіонат Італії

життя

Чемпіонат України
20.40 «Рома» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
22.40 «Рейнджерс» —
«Марсель» (1992 р. /93).
Ліга чемпіонів УЄФА
00.30, 2.45 «Тур ONLINE»
00.55 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України

поради
14.00 Смачні страви

23.30 Друга світова війна:

15.00 Спеція

свідчення війни
00.35 Таємниці королівських

16.10, 21.10 Правила виживання
17.10 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

02.40 Страх у твоєму домі

01.40 Неймовірні історії кохання
03.20 Зіркові долі

(2014 р. /15). Ліга Європи
18.40 «Львів» — «Минай».

13.00, 16.00, 20.40, 0.40 Корисні

22.40 Політ над Землею

— «Евертон». 1/8 фіналу
УЄФА

10.20, 18.10 Удачний проєкт
11.20, 19.00 Шість соток

вбивств

16.40 «Динамо» (К)

К1
06.30 «Top Shop»

03.50 Арт-простір
04.10 М/ф

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»

ТЕТ

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.40 «Орел і решка. Шалені

08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного

вихідні»
10.35 Х/ф «Мисливець з
Уолл-стріт»
12.35 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

разу під Полтавою
08.45, 0.45 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 23.45 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

03.15 Журнал. УЄФА Євро-2020

18.00 М/ф «Вартовий Місяця»

12.15 4 весілля

03.55 «Мілан» — «Сассуоло».

19.35 М/ф «Воруши ластами,

14.15 Панянка-селянка

Чемпіонат Італії

Семмі»
21.00 «Орел і решка.

МЕГА

(Д). 1/2 фіналу (1997
р./98). Ліга чемпіонів

04.10 «Бандерлоги-2017»

Чемпіонат Італії

01.50 «Реал» — «Боруссія»

02.10 «Відеобімба-2»
системи-2017»

12.40 «Ювентус» — «Парма».

К2

11.15 Код доступу

12.50, 3.45 «Правда життя»
розшуку»

04.10 Обережно, діти!

06.00, 12.10, 5.35 Містична
Україна

Дива світу-2»
23.00 «Орел і решка.
Дива Світу 2. Небачене»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «До зірок»
01.15 Рятівники
02.30 Теорія зради

07.00 Бандитська Одеса

01.00 Х/ф «Спокусник-2»

03.15 Віталька

08.45, 3.25 Правда життя

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

24 квітня
UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.05,
3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих
людей»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.20 «Слово предстоятеля»

04.50 Скарб нації

06.25 Х/ф «Залізна маска»

05.00 Еврика!

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

10.00 «Світ навиворіт»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

07.25, 3.15 Реальна містика

кухня»

14.00 Комедія «Свати»

10.00 «Корисна програма»

18.20 «Світ навиворіт-12.

11.00 «Позаочі»

07.40 М/ф «Як козаки у хокей

08.35 «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго»
09.05 Відтінки України

Пакистан»

12.00, 4.20 Х/ф «Весна на

11.05 «Робота в дикій природі»
12.00 Х/ф «Трістан та
Ізольда»
14.30 Телепродаж

13.50 Х/ф «Весілля в
Малинівці»

22.15 «Жіночий квартал»

знайда»
17.00, 21.00 Т/с «Мить, вкрадена
у щастя»
20.00 Головна тема

20.30 «Місце зустрічі»
00.20 «Світське життя-2021.
Дайджест»

22.00 Т/с «Жереб долі»

04.35 «#Гуднайт_клаб»

10.05, 11.00 Орел і решка.

06.25 Анти зомбі
07.25 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона

Ювілейний сезон
12.10 У кого більше?

11.00 Х/ф «Початковий код»

14.10 М/ф «Аладдін»

12.45 Факти. День

16.00 Х/ф «Розлам СанАндреас»

18.45 Факти. Вечір

18.10 Х/ф «Трансформери»

19.10 Х/ф «Люди Ікс-7:

21.00 Х/ф «Трансформери:

апокаліпсис»
23.00, 2.15 Т/с «Подаруй мені

22.00 Х/ф «Дедпул»
23.55 Х/ф «Дедпул-2»

01.30 Х/ф «Навіщо ти пішов»

16.05 Концерт. Пісні про кохання
17.20 Х/ф «Авраам:
охоронець віри»

08.45 Х/ф «Стюарт Літтл-2»

13.00 Т/с «Пес»

20.00 «Подробиці»
23.20 «Світське життя-2021 р.

05.10 Факти

09.10 Х/ф «Колонія»

20.15 «Вечірній квартал-2021»

01.20 «Ліга сміху»

життя»

03.05 Х/ф «Звинувачується
01.45 Телемагазин

02.10 Т/с «Розтин покаже»

час вимирання»
00.20 Х/ф «Офісний
розковбас»

03.40 Я зняв!

02.40 Зона ночі

10.15 Форшмак

18.15 Pro військо

22.00 Д/c «Загадки нацистських

10.35 Медекспертиза

18.30, 0.35 Невигадані історії

11.10 Гончаренко рулить

19.00 Д/c «Майстри війни»

00.10 Є сенс

11.30 Бла-бла таксі

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

01.10 Д/с «Найбільші танкові

08.40 Натхнення

12.15 Індійський фільм

21.00 Час новин. Підсумки дня

весілля»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

21.25 «Дикі тварини»

11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

22.00 Д/ф «Чорнобиль. Чотири

18.00, 20.00, 23.00, 0.00,

08.15 Д/с «Неймовірні

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час

винаходи»

00.30 Д/ф «Три Івани»

12.15, 15.20 Т/с «Мій милий

20.10 «Чистоnews-2021»

15.00 UA:Фольк. Спогади

квітневі дні»

не здавайся»

Зарічній вулиці»

19.30, 5.05 ТСН

15.40 Т/с «Прозріння»
10.10 «Найменші тваринки»

06.00, 2.00 Вар’яти

05.35 Більше ніж правда
08.20 Т/с «Ніколи

08.05, 9.40, 23.30, 1.35 #ВУКРАЇНІ

НОВИЙ КАНАЛ

08.40, 10.00 Kids’ Time

08.00 «Сніданок. Вихідний»

Сови»

грали»

ICTV

11

новин

Економіка. Політика. Соціум

злочинів»

битви»

02.30 Розсекречена історія

06.10 Д/с «Крила війни»

09.10 Час «Ч»

15.15 Концерт

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.20 Культ Ура!

05.00 Бюджетники

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

09.30 Майстри ремонту

17.10, 23.10 Д/c «Світ Гітлера»

21.35, 3.00 Вікно в Америку

04.10 Обережно, діти!

13.05 Х/ф «Андроїд-

17.55 Класичні матчі Ліги

19.25 LIVE. «Львів»

13.45 «Орел і решка. Навколо

СТБ

НТН
05.45 Х/ф «Чекаю та
сподіваюсь»
08.20 Х/ф «Два капітани»
12.50 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
14.00 Х/ф «Смертельна
помилка»
15.55 Х/ф «Сінг-Сінг»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 10.50 Т/с «Татусі»
08.00 «Неймовірна правда про

19.30 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
21.15 Х/ф «Збиток»
23.25 Х/ф «Не відступати і не
здаватися»
01.20 «Хвороби-вбивці»
03.00 «Випадковий свідок»
03.35 «Легенди бандитського
Києва»

17.00, 0.45 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф.
Професіонали»
22.35 «Звана вечеря»
ПРЯМИЙ
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини
10.10 «Соціальний статус» із

06.10 Телемагазин
07.15 Мама реготала. Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
10.00 М/ф «Темний плащ»

13.15 «Запорєбрик NEWS»
14.15, 15.15, 16.10
17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
21.30 «Влада реготала»

15.30 Т/с «Суперкопи»

23.00 «Вата-шоу»

17.30 Т/с «Швидка»

21.35 Х/ф «Поліцейська
історія-2»
03.10 Оттак Мастак!

20.00 Х/ф «Прибрати
Картера»
00.00 Х/ф «Мега-пітон проти
Гатороїда»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2019»

чемпіонів
18.55 LIVE. «Парма»
— «Кротоне». Чемпіонат
Італії
21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020
21.40 LIVE. «Сассуоло» —
«Сампдорія». Чемпіонат

— «Десна». Чемпіонат
22.40 «Рома» — «Баєр» (2015

02.00 «Бійцівський клуб»

УЄФА

02.50 Т/с «Три сестри»

00.30 «Дженоа» — «Спеція».
Чемпіонат Італії

23.40 «Колос» — «Ворскла».

Чемпіонат Італії
МЕГА

01.50 «МЮ» — «Інтер». 1/4
чемпіонів УЄФА

08.55, 2.50 Містична Україна

системи-2017»

03.55 «Львів» — «Десна».
Чемпіонат України

05.45 Телемагазини

06.10 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України
08.10 «Шальке» — «Шахтар.
1/16 фіналу (2015 р./16).
Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Наполі» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
12.10 «Маріуполь» — «Рух».

09.45 Правда життя
10.45 Речовий доказ
11.55 Фантастичні історії

ФУТБОЛ-2

3.40 Топ-матч

К2

06.00 «Ювентус» — «Парма».
Чемпіонат Італії
07.50, 12.35 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
08.45, 2.20 «Маріуполь»
— «Рух». Чемпіонат
України

12.50 Україна: забута історія
13.35 Місця сили

14.20 Один за 100 годин
16.00 Майстри ремонту
18.10 Дачна відповідь
19.10 Шість соток
01.40 Зіркові долі
04.10 М/ф

20.00 Топ-10: таємниці та
загадки

ТЕТ

00.00 Їжа богів

06.00 ТЕТ Мультиранок

03.40 Скарб.UA

10.50 М/ф «Врятувати Санту»
12.20 Х/ф «Хоробрий
кравчик»

України

13.30 Х/ф «До зірок»
К1

13.40 Журнал. УЄФА Євро-2020
Чемпіонат Італії

12.50 Люблю готувати

03.50 Арт-простір

01.55 Ігри імператорів

13.55 «Барселона» — «Челсі».

11.10 Правила життя

18.10 Дика Індонезія

10.45 «Олександрія» —

14.10 «Рома» — «Аталанта».

10.20 Корисні поради

15.10, 21.00 Таємниці і змови

00.55 Коза ностра

Чемпіонат України

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

22.30 Удачний проєкт

14.15 Бойовий відлік

10.35, 13.30, 22.25 Топ-матч
«Зоря». 1/2 фіналу. Кубок

06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр

Чемпіонат України

03.15 «Люстратор. Прокляття

06.00, 8.00, 18.50, 20.55, 1.30,

03.40 «Нічне життя»

04.10 «Парма» — «Кротоне».

Італії

06.00 Випадковий свідок

ФУТБОЛ-1

2: жага ризику»

р. /16). Ліга чемпіонів

фіналу (1998 р./99). Ліга

04.55 «Зловмисники»

світу»
00.00 Х/ф «Основний інстинкт

України

01.50 Х/ф «Герой»

11.15, 12.15 «Акценти»

22.00 «THE WEEK»

історія»

18.10 Х/ф «Ліквідатори»

10.40 «Перша передача»

11.40, 0.00 Мама реготала

19.45 Х/ф «Поліцейська

рубіж: воскресіння»

Василем Бірзулом

Документальний фільм
НЛО-ТБ

рубіж»

22.00 Х/ф «Дум»

13.35 «Новини від Христини»

04.50 «Top Shop»

14.50 Х/ф «Атлантичний
16.35 Х/ф «Атлантичний

зірок»

18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 2.30 «Свідок»

поліцейський»

16.00 Х/ф «Аватар»

06.30 «Top Shop»

19.00 Одного разу під Полтавою

08.00 М/с «Кротик і Панда»

23.00 Ігри Приколів

1/8 фіналу (2017 р./18).

16.00, 19.00, 21.25 «Тур ONLINE»

08.40 «Ух ти show»

00.00 Одного разу в Одесі

Ліга чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. «Колос»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

00.30 Панянка-селянка

— «Ворскла». Чемпіонат

10.50 М/ф «Вартовий Місяця»

02.30 Теорія зради

України

12.15 М/ф «Воруши ластами,

03.15 Віталька

15.55 LIVE. «Дженоа»

08.05 «ДжеДАІ-2020»

— «Спеція». Чемпіонат

09.05 «Загублений світ»

Італії

17.45, 20.15 Футбол NEWS

Семмі»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.05,
3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.20, 20.25 «Боротьба за
виживання»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 «Дикі дива. Дикі тварини
в зоопарку Сан-Дієго»
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05 Д/ф «Розщеплені на
атоми»
18.55 Д/ф «Чорнобиль. Чотири
квітневі дні»
21.25 #@)??$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Трістан та
Ізольда»
00.45 Пекельне відрядження
01.15 Розсекречена історія
02.30 Пишемо історію.
Чорнобиль
02.45 #ВУКРАЇНІ
03.10 Чорнобиль. Моя зміна
НТН

25 квітня

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, 3.25 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації-2021»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-11. Фінал»
00.40 Д/ф «Розщеплені на

07.45 «Слово предстоятеля»
07.55 «Будьте здоровi»
08.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.40 Х/ф «Смертельна
помилка»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

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

15.10 «Супермама»
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
23.15 «Таємниці ДНК»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Амстердама»

11.15, 12.15 «Акценти»

17.05 Х/ф «Єдина дорога»

13.10 «П’ята колонка»

19.00 Х/ф «Загін особливого

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»

НЛО-ТБ

23.00 «Вата-шоу»

06.10 Телемагазин
07.15, 11.40 Мама реготала
08.20 М/ф «Аладдін»
10.00 М/ф «Темний плащ»
15.30 Т/с «Суперкопи»
17.30 Т/с «Швидка»
19.00 Х/ф «Нова поліцейська
історія»
21.30 Х/ф «Паразити»
00.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
03.05 Оттак Мастак!

04.15 Х/ф «Оксамитові ручки»
06.05 Х/ф «Приборкування
непокірливого»
07.55 Х/ф «Закоханий до
безтями»
09.55 «МастерШеф.
Професіонали»

18.10 Х/ф «Виклик

Олегом Панютою
23.00 Х/ф «Її серце»

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Весілля в
Малинівці»

00.55 Контролер
01.30 93-тя церемонія
нагородження премії

людина»
01.45 «Речдок»
07.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
08.05 Невигадані історії

ФУТБОЛ-1

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Анти зомбі
06.35 Громадянська оборона
07.30 Х/ф «Острів»
10.05, 13.00 Х/ф «Люди Ікс-7:
апокаліпсис»
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Містер і місіс
Сміт»
23.40 Х/ф «Той, хто біжить по
лезу-2049»
02.35 Т/с «Розтин покаже»
04.10 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти
06.10, 8.00 Kids’ Time
06.15 М/ф «Губка Боб. Життя на
суші»
8.05 М/ф «Аладдін»
10.00 Х/ф «Земне ядро»
12.40 Х/ф «Трансформери»
15.20 Х/ф «Трансформери:
час вимирання»
18.50 Х/ф «Бамблбі»
21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Близькі контакти»
01.20 Х/ф «Лялька»

«Оскар»
19.00 Д/c «Майстри війни»

23.10 Д/c «Світ Гітлера»

20.10, 2.15 Машина часу

00.10 Д/с «Найбільші танкові

13.25 LIVE. «Беневенто»

10.35 Речовий доказ

21.00 Час новин. Підсумки дня

битви»

21.20 Вечірній преЗЕдент
21.30 Вечір з Яніною Соколовою
22.00 Д/c «Загадки нацистських
злочинів»

01.55 Огляд преси
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
К2

11.45, 0.00 Їжа богів

06.30 Телемагазин

Італії

12.40 Україна: забута історія

07.30 Квадратний метр

14.15, 19.45 Футбол NEWS

13.25 Місця сили

09.20 Ідеї ремонту

15.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

14.10 Бойовий відлік

10.20 Один за 100 годин

15.55 LIVE. «Фіорентина»

15.05, 21.00 Таємниці і змови

12.00 Корисні поради

(Д) (2010 р./11). Ліга

— «Ювентус». Чемпіонат

18.05 Політ над Землею

13.00 Правила життя

Європи УЄФА

Італії

19.05 Народження континентів

14.40 Шість соток

20.00 Топ-10: таємниці та

18.00, 1.40 Неймовірні історії

06.00 «Дженоа» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
07.45, 12.40, 23.20 Журнал.
УЄФА Євро-2020
08.15 «Карпати» — «Боруссія»

10.00, 15.40, 17.45, 23.00 Футбол
NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50 «Львів» — «Десна».
Чемпіонат України
13.10 «Баварія» — «Ювентус».
1/8 фіналу (2015 р./16).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00, 3.30, 5.30 Топ-матч
16.15, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Олександрія»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
19.30 «Фіорентина»
— «Ювентус». Чемпіонат

18.50, 20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч
18.55 LIVE. «Кальярі»
— «Рома». Чемпіонат
Італії
21.40 LIVE. «Аталанта»

загадки

кохання

01.00 Коза ностра

20.30, 3.20 Зіркові долі

01.55 Ігри імператорів

21.20 Дачна відповідь

03.45 Війна всередині нас

00.10 Майстри ремонту

— «Болонья». Чемпіонат

03.50 Арт-простір

Італії
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23.40 «Інтер» — «Барселона».
1/2 фіналу (2009 р. /10).

06.30 «Top Shop»

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 М/с «Кротик і Панда»

23.50 «Кальярі» — «Рома».
01.40 «Атлетіко» — «Аякс». 1/4
фіналу (1996 р./97). Ліга

07.00 «ДжеДАІ-2019»

чемпіонів УЄФА

08.00 «ДжеДАІ-2020»

03.40 «Колос» — «Ворскла».

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

— «Шахтар». Чемпіонат

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.15 М/ф «Пташиний ульот»

України

10.00 Х/ф «Неймовірна

12.45 Х/ф «Фантастична

03.55 «Беневенто» —
«Удінезе». Чемпіонат

подорож містера
Співета»
12.00 Х/ф «Мисливець з

Італії

Італії
21.20 «Великий футбол»

04.10 М/ф

08.30 «Ух ти show»

01.50 «Олександрія»

Уолл-стріт»

06.00 «Шалені перегони-2018»

09.15 «Загублений світ»

Божественна літургія УГКЦ
Індійський фільм
Концерт
Д/c «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко

11.00
12.45
15.15
17.10

— «Удінезе». Чемпіонат

Чемпіонат Італії
КАНАЛ «2+2»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок

14.00, 2.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

четвірка»
14.45 Х/ф «Фантастична
четвірка-2: вторгнення
Срібного Серфера»
16.30 Х/ф «Ван Гелсінг»
19.00 Одного разу під Полтавою

08.40, 2.50 Містична Україна

00.00 Х/ф «Кон-Тікі»

23.30 Панянка-селянка

09.30 Правда життя

02.50 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

Чемпіонат України

13.10 Х/ф «Храм черепів»
ФУТБОЛ-2

15.05 Х/ф «Кришталеві
черепи»
16.55 23-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Інгулець»
19.00 Х/ф «Чорний яструб»

СТБ

17.00, 21.00 Т/с «Жити з Надією»
19.00 Сьогодні. Підсумки з

час»

13.25 «Хата на тата»

10.10 «Про особисте»

02.00 «Речовий доказ»

13.50 «Речдок. Випереджаючи

09.00 Божественна літургія ПЦУ

15.25 Х/ф «Каблучка з

здаватися»

08.45 Т/с «Чужі гріхи»

життя»

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

09.10 «Медексперт»

00.05 Х/ф «Не відступати і не

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Інше

08.35 Натхнення

капітана»

періоду»

06.50 Реальна містика

06.10 Д/с «Крила війни»

Новини

22.25 Х/ф «Атака Юрського

09.00 «Готуємо разом»

08.25 Vоїн — це я!

новин

13.45 Х/ф «Вийти заміж за

Румянцева»

05.50 Сьогодні

ICTV

5 канал

14.00, 17.00 «Репортер».

20.30 Х/ф «Справа

08.00 «Удачний проєкт»

23.50 Х/ф «Погана хороша
атоми»

11.35 Х/ф «Збиток»

призначення»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.50 Х/ф «Чорний тюльпан»

інспектора»

19.00 «Слідство ведуть
05.50 Х/ф «Дама з папугою»

ІНТЕР

06.00 «Сассуоло» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
07.45 «Колос» — «Ворскла».

21.45 Х/ф «Спадок»

Чемпіонат України

23.45 Х/ф «Віддача»

09.35, 17.55 Класичні матчі Ліги

01.40 Х/ф «Катастрофа на
авіалінії»

чемпіонів
10.30 «Атлетіко» — «Аякс». 1/4

03.00 «Помста природи»

фіналу (1996 р. /97). Ліга

04.45 «Найкраще»

чемпіонів УЄФА

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

12.55, 21.10 Журнал Ліги
чемпіонів

www.umoloda.kyiv.ua

ЛЮДИНА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

■ ДОБРІ СПРАВИ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Одна з відомих полтавських стилісток-перукарок, ініціаторка благодійних соціальних б’юті-проєктів, Missis Diamond World Анна Бойко
вважає себе щасливою людиною. Втім оце внутрішнє відчуття щастя було не завжди. Колись Анна жила в невеликому селі Пустовари,
що на Решетилівщині, після закінчення 9 класу школи вивчилася
на перукаря, а вже в 17 років народила першу донечку. Аби заробити кошти, яких завжди не вистачало, бралася за будь-яку роботу. Відтак працювала нянею й до того ж прачкою в місцевому дитсадку, а вдома — ще й перукарем. При цьому примудрялася заочно
навчатися у виші — так здобула фах учителя біології і психології. А
потім молода леді вирішила різко змінити своє життя.

Розпочала з того, що схудла
на 35 кілограмів
— Переломним моментом,
мабуть, стало те, що в 20 років я
перенесла мікроінсульт, через
що втратила чутливість правого
боку тіла, до того ж у мене відняло мову, — ворушить Анна Бойко болючі спогади. — Пощастило, що мене одразу ж доправили
до лікарні, а також вчасно надали
медичну допомогу. Завдяки цьому значно швидше відновилася.
І коли знову відчула в собі силу,
зрозуміла, що більше не зможу
задовольнятися мінімумом, а
хочу взяти від життя максимум.
Молода жінка почала з того,
що схудла аж на 35 кілограмів.
Багато хто цього прагне, однак
не всім це вдається. Анна пояснює, що результату досягла завдяки інтервальному голодуванню, тобто споживала все (бо обмежувати себе в їжі не так легко), але лише з 12-ї до 16 години.
І так за півроку скинула 35 кілограмів зайвої ваги: важила 87
кілограмів, а стала — 52. Тепер
вона вважає: проблема більшості
з тих, хто волів би позбутися зайвої ваги, в тому, що їм не вистачає цілеспрямованості. Не отримавши швидкого бажаного результату, вони розчаровуються
й відмовляються від експерименту. Якщо ж за це взятися серйозно, результат не забариться.
— Так переконалася в тому,
що все в житті можна змінити,
якщо цього дуже захотіти. Скинувши зайві кілограми, я стала
зовсім іншою людиною, — продовжує розповідь моя співрозмовниця. — Почала худнути восени, тож коли навесні, знявши
верхній одяг, ішла селом, односельці мене просто не впізнавали.
Однак на цьому зміни не закінчилися. Перебравшись до Полтави,
стала працювати у звичайній перукарні (донечка якраз пішла
до першого класу). І ось тут зрозуміла, що мені бракує досвіду,
що я не є «асом» у своїй справі.
Це змусило мене задуматися над
підвищенням кваліфікації. Так
наважилася поїхати на місячне
навчання до столичної школи
професійної перукарської майстерності Дюденка. Маючи на ту
пору місячний дохід у розмірі 2
тисячі гривень, я замахнулася на
навчання, що коштувало тисячу
доларів. Зрозуміло, то була значна сума, та я її позичила. І потім
мені знадобилося вісім місяців,
аби віддати борг. Але результат
був того вартий. Після повернення з Києва все в моєму житті перевернулося догори дригом.
Оволодівши новими техніками перукарської майстерності,
Анна Бойко почала не лише працювати, а й спілкуватися з клієнтами по-іншому — вона зустрічає їх, як давніх друзів. Завдяки
«сарафанному радіо» інформація про талановиту стилісткуперукарку швидко поширилася
містом. А її клієнти не лише поверталися самі, а й приводили
родичів, приятелів тощо. І це невипадково. Адже стрижки Анни
Бойко не просто креативні, мають сучасний, стильний вигляд
— аби укласти їх, не потрібно
великих зусиль, що дуже акту-
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ально за нинішнього постійного
браку часу. Не побоялася Анна
й підвищити ціну на свої перукарські послуги.
— Зараз стрижка в мене коштує 400 гривень, а починала я з
25 гривень, — порівнює вона.
— Звичайно ж, усвідомлюю, що
стрижка має відповідати ціні,
аби клієнт знав, за що він витратив такі гроші. Коли бачу людину, одразу розумію, яка зачіска
їй до лиця, більше того — можу
це аргументувати, бо мене цього
навчили.
Вирушивши у самостійне плавання, молода жінка, яка не боїться змін, відкрила власну студію.
Спочатку винаймала невеличку
кімнатку в офісному приміщенні. Нині ж разом із двома майстрами працює в просторій сумісній студії, розташованій у новобудові. І не зупиняється у своєму
розвитку, продовжує навчатися у
відомих майстрів з інших міст —
їй це необхідно як ковток свіжого
повітря.

Щоразу ставить перед собою
все складніші завдання
Прошу стилістку-перукарку розповісти, як виникла ідея
щорічних благодійних б’ютіпроєктів, що стали свого роду
сенсацією в Полтаві. І Анна зазначає, що все розпочалося три
роки тому.
— Мабуть, дивлячись на своїх
батьків, вирішила організувати
проєкт «Віку немає», — зізнається вона. — До того ж усі ми колись станемо старшими людьми. І хотілося подати «меседж»,
що цього не варто боятися, що не

Орден Королеви Анни
для просто Анни
Працюючи нянею й за
сумісництвом пралею
у сільському дитсадку,
жінка вирішила різко
змінити своє життя
й стала стилісткоюперукаркою — однією
з найкращих у місті
майстринь
і благодійниць
— Мабуть, психологічно важко працювати з такою категорією
учасників? — запитую.
— Знаєте, важко було на етапі відбору. Бо кожна з претенденток описувала свою життєву історію, а я мала все це перечитати. Не пропустити чужого болю
через себе в такому разі просто
неможливо, — ділиться Анна.
— До того ж, коли ми вже набрали групу з 10 учасниць, багато жінок іще продовжували писати, і я мусила їм відмовляти
— оце було найважче. А в процесі роботи з учасницями, котрі
пройшли через складні випробування долі, переконуєшся (і
просто не можеш цьому не дивуватися), що це такі позитивні
люди, з яких енергія б’є ключем.
Коли я створювала проєкт, то думала, що тим самим їм допоможу, надихну, покажу, що життя продовжується. Натомість
сталося так, що навпаки — вони
мене надихнули. Проєкт має на-

Кожна жінка має боротися за себе.
потрібно забувати про себе, присвячуючи своє життя внукам і
правнукам. Поважний вік — це
може бути класно, круто, якщо
приділяти собі бодай трохи уваги. Тож важливо робити для себе
маленькі свята, привносити у
своє повсякдення миттєвості радості, щастя, піднімати самооцінку, дух. Уперше ми зібрали
всього вісім учасників — людей
віком 60+. Усі майстри, яким запропонувала взяти участь у проєкті, охоче відгукнулися. І фотограф Олександр Фостик, і візажисти Наталія Любимовська та
Ірина Рудакова, і стиліст-іміджмейкер Яна Лейбл працювали на
самому ентузіазмі. Слава Богу,
всі учасники реагували на зміну
іміджу позитивно, а найстаршій
учасниці ж було 90 років! Для
більшості з них і візаж у студії, і
фотосесія стали незвичним досвідом. І то було круто — допомогти цим людям відчути нові емоції, пережити миттєвості радості в наш непростий час.
Героїнями наступного організованого Анною Бойко благодійного проєкту «Навчи мене
жити» стали жінки, котрі борються з онкологічним захворюванням або вже побороли його.
Вони теж отримали професійні зачіски, візаж, узяли участь
у створенні образу стилістом, а
також у фотосесії.

зву «Навчи мене жити», бо саме
ці люди вчать нас, як маємо цінувати кожну мить життя. Кожна із жінок того дня відчула себе
справжньою красунею з чудовою
зачіскою, макіяжем, у стильному дизайнерському вбранні, отримала зняті у студії світлини.
Здається, щоразу Анна Бойко ставить перед собою все складніші завдання, аби досягти чергової перемоги. Бо наступним
вона організувала проєкт для незрячих людей, який називається
«Відчуй свою красу».
— Коли з’явилася ця ідея,
мене осяйнула думка, що я вкрай
рідко зустрічаю незрячих людей
на вулицях. А в нас же їх досить
багато. Чому ж вони не виходять
із домівок? Можливо, тому що їм
важко, некомфортно в нашому
соціумі, — припускає любителька дарувати радість людям, котрі
опинилися у складних життєвих
обставинах. — У мене склалося
враження, начебто вони ховаються. І хотілося подарувати їм
нову зачіску, візаж, фотосесію,
бо я розуміла, що вони навряд чи
замовлять це самі. А мені здається, що такі маленькі радощі мають бути не лише в нашому, а й
у їхньому житті. Проєкт приніс незрячим учасникам багато
позитивних емоцій. Вони були
щасливі, мов діти, торкали себе
пальцями, приміряючи новий

❙ Анна Бойко — людина, яка не боїться змін.
❙ Фото з особистого архіву Анни Бойко.
образ, знайомилися дотиками
з нами, майстрами. Усе це було
так зворушливо. А ще я відкрила для себе світ незрячих людей.
І хотілося б, щоб їх підтримували
не лише держава, влада, а й ми,
звичайні люди. Тому що ніхто
не знає, що з кожним із нас може
трапитися завтра, в якому ми будемо статусі, стані.

«Я знайшла себе й від цього
просто «кайфую»
Був у житті нашої героїні іще
один новий досвід — якось вона
прокинулася Missis Diamond
World. На міжнародний конкурс
краси до Львова полтавку запросила його організаторка, перед
цим ознайомившись зі світлинами й «постами» Анни на її сторінці у фейсбуці.
— На ту пору до конкурсу
лишалося всього півтора тижня, уже за місяць до цього були
відібрані всі учасниці, тобто весь
цей час вони готувалися. Попри все це я ні на мить не засумнівалася — одразу ж дала згоду. Бо участь у конкурсі подібного роду — то було для мене щось
нове: скажімо, я до цього ніколи
не ходила подіумом, довелося перебороти себе, щоб постати перед
публікою у купальнику, вийти із
зони комфорту. Хоч загалом було
неймовірно цікаво, — стверджує
Анна Бойко. — Я познайомилася з крутими жінками, котрі мають власну справу і, як і я, займаються благодійністю. По суті,
вскочивши в останній вагон, зовсім не очікувала, що стану віцемісіс, а в підсумку повернулася
додому з нагородами.
Благодійні проєкти, організовані стилісткою-перукаркою
з Полтави, не лишилися непоміченими — рік тому в Києві, в
Маріїнському палаці, її нагородили орденом Королеви Анни
«Честь Вітчизни» на срібній зірці. Моя нова знайома пригадує:
коли отримала офіційного листа із запрошенням до столиці, то
подумала, що там просто помилилися.
— Поділилася сумнівами із

друзями, після чого подруга Віра
Чиж зателефонувала за вказаним у листі номером й отримала підтвердження, що мені присвоїли почесну нагороду, відтак
маю прибути на церемонію її вручення. Для мене то було справжнє потрясіння. Бо я взагалі не думала, що про мене й мої проєкти знають за межами Полтави.
Звісно, то був приємний шок.
Розумію, що благодійна справа,
яку ми робимо з командою, насправді класна, потрібна людям,
і оця нагорода є підтвердженням
того, що варто й далі рухатися в
цьому напрямку. Без сумніву, це
наша спільна нагорода, — резюмує Анна.
Влітку Анна Бойко зі своєю
творчою командою планує організувати виставку фоторобіт з
усіх своїх благодійних проєктів.
Зараз підраховують, у яку суму
коштів вона виллється, і шукають меценатів.
Цікавлюся у своєї співрозмовниці, як їй вдається поєднувати роботу, благодійність і материнство.
— Між моїми дітьми суттєва різниця у віці. Якщо меншій доньці 11 років, то старшій
— 19, тож вона вже мені допомагає, а також мама. А гуртом,
як кажуть, і батька легше бити,
— посміхається Анна. — Аби
скрізь встигати, я навчилася все
планувати наперед, раціонально використовувати кожну хвилину. Скажімо, якщо мені потрібно збігати за якимись витратними матеріалами до магазину,
по дорозі підключаюся до мовного марафону, щоб удосконалювати своє мовлення. Інакше
вже просто не можу, бо звикла
жити в такому ритмі. І мені настільки подобається моє нинішнє життя, що навіть нічого не хочеться в ньому підкорегувати. Я
знайшла себе й від цього просто
«кайфую». Іноді думаю, що кожна жінка має боротися за себе. І
коли в неї спокійно на душі, коли
все складається добре й на роботі,
і в сім’ї, таку жінку видно здалеку. Бо вона ніби сяє. ■
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КУЛЬТУРА
■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Світлана НАКОНЕЧНА

Ім’я заслуженого майстра народної творчості Василя Волівача я вперше почула, коли була з екскурсією в краєзнавчому музеї в Радомишлі, що на Житомирщині. Серед інших експонатів увагу привернула
виставка кобз і бандур. Власне, для наших районних музеїв не така
вже й дивина. Але зазвичай експонуються старі інструменти, а ці аж
виблискували новизною. І кожен вирізнявся оригінальним оформленням. Мимоволі виникало бажання доторкнутися до гладенької поверхні. Ну й, звісно, хотілося почути, як ті кобзи звучать...
З розповіді екскурсовода Сергія Галицького дізналася, що інструменти зроблені руками місцевого умільця. «Ну а почути їх ви зможете, якщо завітаєте в Києві до Музею театрального, музичного та
кіномистецтва України, де скоро має відбутися творчий вечір нашого гурту «Релікт», — додав тоді пан Сергій.
І я скористалася нагодою. Вечір у залі МТМіКМУ запам’ятався не
тільки драйвовим виступом тріо у складі Василя Волівача (кобза),
Сергія Галицького (перкусійна група) та Галини Римар (колісна ліра),
а й показом фільму «Мій храм культури». Глядач бачив, як руки
майстра креслять ескіз: спочатку на папері, потім — на дерев’яній
заготовці. Далі за допомогою звичайної сокири та стамески відсікають від масиву все зайве. Заготовка перетворюється на «ложку»
— основу майбутнього музичного інструменту. Вирізають і шліфують верхню частину кобзи — деку або, по-нашому, верхняк. Голівку
інструменту оздоблюють різьбою...
У фільмі немає слів — тільки легеньке постукування металу й поскрипування деревини на фоні звуків живої природи. А відчуття —
ніби присутній на магічному сеансі...
Тоді, при перегляді фільму, в мене й промайнула думка: треба
обов’язково написати про цього чоловіка. І ми поспілкувалися..
Пану Василю 42 роки. Свій перший струнний інструмент він зробив,
коли йому було 20.

Майстер Василь
Волівач: Впаде
«культурна корчма»
і постане храм
Як народного умільця
кобзи та бандури
привели до веганства
і відвадили від
неаскетичних звичок

«Сам граю, сам майструю»
— Почну з того, що мій дід
Володимир Савелійовича Волівач багато років був директором музичної школи в Полонному на Хмельниччині, — розповідає Василь Волівач. — Мені
він запам’ятався тим, що вдома постійно настроював і ремонтував музичні інструменти
— скрипки, баяни, віолончелі,
домри... Я виріс тут, у Радомишлі. Закінчив музичну школу
з класу фортепіано. Хоча вже
змалку відчував інтерес саме до
струнних інструментів. Був період, коли просто марив грою на
гітарі. Про розмаїття струнних
в українській музичній культурі я тоді геть нічого не знав.
Як зацікавився бандурою?
Відправною точкою, мабуть,
став момент, коли я побачив у
Львові на вулиці лірника. Його
образ закарбувався в пам’яті. І в
10-му класі, почувши про створення в селі Стрітівка (Кагарлицький район Київської області.
— Авт.) Школи кобзарського
мистецтва, рішуче сказав собі:
«Буду вступати!». Поїхав, мене
прослухали і взяли.
У кобзарській школі навчальна програма, серед іншого,
включала предмет «Технологія виготовлення й ремонт бандур». Викладав нам його Богдан Олегович Романюк. І ми не
просто вчили теорію: до кінця
четвертого курсу кожен мав виготовити один з народних інструментів — бандуру, кобзу,
торбан тощо. Між іншим, в античні часи музикантом вважався лише той, хто вміє грати, співати, сам пише музику, тексти
пісень й обов’язково — інструмент робить власноруч. Тобто це була людина-глиба, носій
естетичних смаків i передавач
генетичного коду з покоління
в покоління. Порівняйте з сучасними попзірками...

У похід і без кобзи? Так не
буває
— За 22 роки виготовив близько пів сотні інструментів: бандури, кобзи, ліри, скрипки, — констатує Майстер. — Є в моєму доробку ударна музична установка,
але то був, швидше, досвід заради експерименту. Справою життя вважаю майстрування саме
струнних інструментів — властивих українській традиції, але
певною мірою осучаснених.
Пам’ятаєте народні картини
з козаком Мамаєм? До речі, серед експертів немає єдиної точ-

❙ У новоствореній експозиції-майстерні.
ки зору щодо того, який же інструмент тримає в руках легендарний козарлюга. Хтось називає кобзу, хтось — бандурку чи
торбан... Надихнувшись сюжетом цієї народної картинки, я захотів створити схожий музичний інструмент. По-перше, він
мав бути невеликим і неважким.
А по-друге, щоб на ньому можна
було грати різними способами:
боєм, перебором, соло тощо...
Став експериментувати. В
результатi з’явилася модель малогабаритної, або, як я кажу,
«похідної», кобзи. В колі спеціалістів такі кобзи ще називають ладковими або оркестровими. З часом мені захотілося на
базі 4-струнної моделі виготовити 8-струнну кобзу з більшим
корпусом і довшою мензурою —
конструктивно це як 12-струнна гітара в порівнянні з шестиструнною. Завдання не з легких,
але справився. Фактично винайшов інструмент, на якому можна одночасно грати бас і ритм на
грифі й вести мелодію на приструнках.

року. Грали в Києві на фестивалі
«Віртуози фольку». Минулоріч
побували в знаменитій Крячківці, де проходило «Древо кобзарського роду»... Виступаючи
на різних майданчиках (не тільки на сцені, а й, скажімо, у парку
чи просто на вулиці для перехожих), знайшли свій виконавський стиль під умовною назвою
«креативний фолк».
З іншого боку, сьогодні актуальнiшим, як на мене, є прояв
культури не через спів чи виготовлення інструментів, а відстоювання самого права на українське в Україні. Такий от парадокс.
Поділюсь власним спостереженням на тему «какая разніца, на
каком язикє». Я помітив: коли
під час майстрування думки в
голові формуєш не чистою українською, а суржиком, то робота просувається не так легко.
Ніби щось заважає. Відтоді, розпочинаючи роботу над інструментом, налаштовую себе суто
на «українську хвилю»...

Креативний фолк

— Де майструю? Значну частину роботи виконую десь на
природі: видовбую, вирізую,
шліфую. А підгонка, клеєння сегментів — це вже роблю
дома, в квартирі, — розповідає
майстровитий чоловік. — Працюю з різними видами деревини. Зазвичай «ложка» робиться
з масиву (наприклад, вільха чи
ясен), а верхняк — з іншого дерева. Кожен матеріал має свою
специфіку. Скажімо, дубова
дека одразу набуває остаточного акустичного колориту, якщо
ж верхняк зроблено з сосни, то
на це треба час.
Також практикую каскадне клеєння. Це коли «ложка»
робиться з різних видів дереви-

— Своєрідним творчим полігоном для мене були музичні гурти, які я створив тут, у Радомишлі. Ще в нульові роки заснував
гурт «Терен». Грали як традиційну українську музику, так і авторські твори, багато уваги приділяли імпровізаціям, — веде далі
розмову пан Василь. — У 2009
році колектив став переможцем
обласного етапу «Червоної рути»
в Житомирі. Свої шанувальники
були і в молодіжного гурту «Етнік-Терен», і в створеного мною
у селі Ставки інструментального ансамблю «Терра». На жаль, з
різних причин ці колективи припинили свою діяльність.
Гурт «Релікт» існує з 2017

Кожній душі — свій
інструмент

❙ Василь Волівач.
ни. Зараз у мене в роботі саме такий проєкт. Цікава його передісторія. На фестивалі в Крячківці я познайомився з майстром
Юрієм Фединським, і він мені
презентував кленову заготовку
з власних запасів. Але та заготовка вимагала нарощення товщини в резонаторній частині. До
кленової основи я додав сосну і
дуба, а верхняк зробив iз ясена.
Всі етапи роботи фільмую.
Щоб кожен охочий міг «наживо» побачити моє ремесло,
вирішив створити експозиціюмайстерню. Для цього підремонтував стару бабину хату. Планую
проводити там екскурсії, тематичні лекції, майстер-класи для
дітей та дорослих. Зокрема, маю
цікаві ідеї, як допомогти людині
визначити споріднений музичний інструмент і стиль музики,
котрi найкраще відповідають її
психотипу.

Прозріння
— Багато професій не тільки вимагають знань і навичок,
а й певним чином впливають
на розвиток людини як особистості. Моє ремесло в цьому сенсі
дуже специфічне — воно мене
постійно спонукає до змін. Насамперед змін світоглядних.
Зізнаюся, в молоді роки я був
далеко не аскет — любив веселі
компанії, курив, заглядав у чарку. Тоді мені здавалося, що це
ніяк не суперечить справі, якою
займаюся. Та й біля козака Мамая на картинах ми теж бачимо
пляшку і хліб-сало.

Прозріння настигло зненацька. Якось сів за роботу напідпитку. В руках кобза, поряд — порожня чарка й крихти від бутерброда. Чим не козак Мамай? І в ту
мить мене осяяло: а може, сюжет
тiєї народної картинки нам, українцям, дано в настанову? Врешті-решт, скільки козаків згинули не від ворожої шаблі чи кулі, а
через кляту оковиту?
Відтоді як відрізало від цигарок і алкоголю. З часом ще й
став веганом. До цього прийшов
поступово, як кажуть, шляхом
роздумів над вічним: що таке
людина і чим вона відрізняється від просто ссавця?..

«Не можна служити Богові
й мамоні»
— Більшість виготовлених
інструментів залишаю у своїй
колекції, — каже Василь Волівач. — Щоправда, деякі дарував, дещо — продав (до речі,
бандура ручної роботи в усі часи
коштувала приблизно стільки ж, як корова). Спеціально
на продаж інструменти не роблю. Чому? Просто відчуваю, що
ухил у бік комерції заважатиме
справі, якій служу.
Вірю, що зовсім скоро настане час, коли в Україні впаде
«культурна корчма» (так я називаю кітч у псевдонародному
стилі, що заполонив радіо та телеефір) і на її місці здійметься
справжній «храм культури». А
якщо ти обираєш храм, то, хочеш не хочеш, маєш дотримуватися аскези... ■
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СПОРТ
Зінедін Зідан

«Часом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів потрібно окопатися в захисті.
Ми зробили це і пройшли далі».

французький наставник ФК «Реал» (Іспанія)
Григорій ХАТА
На шляху до Стамбула, де
в нинішньому році відбудеться фінал Ліги чемпіонів, кількість претендентів на трофей
скоротилася до чотирьох. Минулого «мід-уїку» були сформовані півфінальні пари, й тепер у
дуелях «Парі Сен-Жермен» —
«Манчестер Сіті» та «Реал» —
«Челсі» визначаться майбутні
учасники головного поєдинку
Суперліги-2020/2021.
Для наставника «МС» Хосепа Гвардіоли це буде вже восьмий у кар’єрі півфінал ЛЧ. Команди, очолювані титулованим
іспанським спеціалістом, завжди перебувають у числі основних претендентів на Кубок чемпіонів. Із «Барселоною» Гвардіола двічі виграв Суперлігу, а
от з «Ман. Сіті», як до того —
й з «Баварією», підкорити європейську клубну вершину Хосеп поки що не зміг.
У трьох попередніх сезонах
далі чвертьфіналу «МС» не проходив. Відтак цьогорічна участь
команди Гвардіоли в півфіналі
— величезний прогрес. Упродовж усього турніру «городяни» демонструють високопродуктивний футбол. Груповий
раунд вони пройшли практично без втрат, лише одного разу
зігравши внічию й пропустивши один лише м’яч у шести поєдинках. Натомість у «плей-оф»
суперники «МС» у жодному з
матчів не досягли позитивного
результату. Підопічні Гвардіоли по черзі вибили з розіграшу
дві німецькі «Боруссії» — з Менхенгладбаха та Дортмунда.
Показовим у цьому плані є
гра манчестерської команди в захисті, котра в чвертьфіналі взагалі не дозволила відзначитися
кращому бомбардиру нинішньої
Суперліги, норвезькому форварду дортмундського колективу —
Ерлінгу Холанну.
Не останню роль у цьому досягненні зіграв український
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■ ФУТБОЛ

Історичне написання
Команди двох українських збірників пробилися до півфінального раунду Ліги чемпіонів
■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Чвертьфінали.
Матчі-відповіді. «Ліверпуль» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 0:0 (перша гра — 1:3), «Боруссія» (Д, Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:2 (1:2), «ПСЖ» (Франція)
— «Баварія» (Німеччина) — 0:1
(3:2), «Челсі» (Англія) — «Порту»
(Португалія) — 0:1 (2:0).

❙ «Манчестер Сіті» вдруге у своїй історії пробився до півфіналу Ліги чемпіонів.
❙ Фото www.mancity.com.
захисник «МС» Олександр Зінченко. У нинішньому сезоні українець провів чимало матчів в
«основі» «городян». Відбігав
Сашко за «МС» увесь матч і в
Дортмунді, де колектив Гвардіоли здобув вольову перемогу.
«Ми продемонстрували характер. Добре комбінували й
досягли потрібного результату. Неймовірне відчуття. Клуб
удруге пробився до півфіналу
Ліги чемпіонів. Це дуже хвилюючий момент, оскільки ми
пишемо історію», — наголосив
Гвардіола.
Якщо в «Манчестер Сіті»
лише мріють дійти до фіналу, то

три інші учасники півфінального раунду Суперліги-2020/2021
не тільки вели безпосередню боротьбу за чемпіонський Кубок,
а й вигравали його. Минулого
року «ПСЖ» уперше зіграв свій
«лігочемпіонський» фінал, але
тоді чемпіонські лаври дісталися мюнхенській «Баварії». Цьогорічну чвертьфінальну стадію
парижани використали для реваншу. Скориставшись відсутністю у складі мюнхенців їхнього забивного форварда Роберта Левандовського, «Парі
Сен-Жермен» завдяки більшій
кількості гостьових голів, вибив переможця попереднього

турніру з поточного розіграшу.
Аргентинець Маурісіо Почеттіно лише на початку року очолив найсильніший клуб Франції, проте саме під його керівництвом головна зірка «ПСЖ»
Кіліан Мбаппе перервав свою
затяжну безголеву серію в Лізі
чемпіонів.
Водночас колишній наставник паризького клубу Томас Тухель нині продуктивно працює
з «Челсі». Після проходження в першому колі «плей-оф»
іспанського «Атлетико», в наступному раунді лондонці подолали «Порту».
Доволі скромно почува-

ючись на внутрішній арені,
«аристократи» мають можливість «вистрілити» у єврокубках. Щоправда, для початку потрібно розібратися в півфіналі з найтитулованішим клубом ЛЧ — «Реалом».
У нинішньому сезоні команду Зінедіна Зідана неабияк штормило — дві поразки
«Шахтарю» на груповому етапі ЛЧ тому підтвердження. Однак навіть у складні часи за
«королівським» клубом зберігається статус мегагранда, про
що свідчить його успішна гра
в чвертьфінальній дуелі проти
чинного чемпіона Англії — «Ліверпуля» (до слова, в кожному
з цих матчів у ролі другого воротаря «реалістів» виступав українець Андрій Лунін).
Водночас нагадаємо, що в
останні роки під орудою Зідана
«Реал» тричі перемагав у Лізі
чемпіонів, тож вочевидь саме
його слід вважати найбільш
авторитетним півфіналістом.
Утім, як відомо, на футбольному полі всі команди рівні, особливо, якщо вони зуміли дістатися півфіналу Суперліги. ■

■ ГАНДБОЛ

Пріоритетний план
Напередодні відповідальних поєдинків планетарної
кваліфікації жіноча збірна України зіграла два
контрольні поєдинки з білоруськими гандболістками
Григорій ХАТА
Виступ на чемпіонаті світу з гандболу
вже давно залишається для вітчизняних
збірних недосяжною мрією. Уже більше
десяти років ані жіноча, ні чоловіча команди не пробивалися до фінальної частини «мундіалю».
Для українських чоловіків-гандболістів поїздка на планетарний форум
— узагалі щось особливе, адже за всю історію незалежності лише два рази «синьо-жовті» відбиралися на ЧС.
Значно успішніше складалася
кваліфікація на гандбольний «мундіаль» для жіночої збірної України,
котра змагалася на семи світових чемпіонатах. Щоправда, останні п’ять планетарних форумів пройшли без участі
українських гандболісток.
Зумівши подолати групову стадію
відбору, жіноча гандбольна збірна України отримала можливість у стикових
матчах з командою Швеції розіграти
квитки на ЧС-2021, котрий наприкінці
року прийматиме Іспанія.
Їхній перший поєдинок відбудеться

17 квітня в Києві; за чотири дні, у шведському Лунді пройде повторна гра.
Як видно, буде у шведок у цьому важливому протиборстві перевага власного майданчика. Завершивши минулий
«мундіаль» на 11-му місці, під час жеребкування «плей-оф» збірна Швеції
мала «сіяний» статус. Утім, перевага
шведок — не тільки на папері. Здобутки
скандинавського гандболу відомі всім.
Однак президент ФГУ Андрій Мельник не раз наголошував, що вихід української збірної на «мундіаль» — пріоритетне для нього завдання. А два, проведені напередодні доленосних зустрічей зі шведками, контрольні поєдинки
зі збірною Білорусі — частина амбітного плану.
Намагаючись за короткий час перевірити в дії чималу кількість стратегічних напрацювань, головний тренер української команди Борис Чижов проти
білорусок зіграв два протилежні за змістом поєдинки. Перший із них збірна України завершила перемогою — 27:24, натомість у повторній дуелі програла з різницею у вісім м’ячів (21:29).

❙ Перед дуеллю зі Швецією в кваліфікації ЧС-2021 жіноча гандбольна збірна України
❙ обмінялася перемогами з білоруською командою.
❙ Фото пресслужби ФГУ.
«Дівчата грали з хорошим настроєм.
До збірної з клубів приїхали втомленими, однак у першому матчі проявили самовідданість й зуміли вистояти. У другому ж матчі ми дали перепочинок нашим
основним гравцям», — так Борис Чижов
пояснив різні за підсумком результати.
Через травми у матчах проти шведок наставник української команди не
зможе задіяти кількох лідерок — Ірину
Компанієць зі словацької «Ювенти» та
Владу Бельмес із польської «Варсовії».
Водночас і без травмованих дівчат
легіонерки складають основний кістяк

збірної. Леся Смолінг, Вікторія Бельмес, Наталія Савчин, Наталія Воловник, Олена Передерій — більшою мірою
саме від їхньої гри й залежатиме результат кваліфікації збірної України на ЧС2021.
А от підтримки уболівальників у
київському матчі українська збірна не
матиме. Через жорсткий карантин у столиці приймати шведок «синьо-жовтим»
доведеться в умовах суворих карантинних обмежень. Тож розраховувати вітчизняним гандболісткам доведеться
лише на себе та взаємну підтримку. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Дванадцятий айфон і 10 тисяч кубів газу в подарунок
Яку компанію обрати: постачальники блакитного палива обіцяють споживачам спокусливі бонуси

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 КВІТНЯ 2021

■ СІНЕМА

Чому не спитали у Х’ю
Лорі?
Зірка Голлівуду займеться режисурою
«Так несправедливо!» — скажете ви, і матимете рацію, адже не можна такою щедрою
рукою «відсипати» стільки талантів одній людині. Йдеться про Х’ю Лорі — відомого тепер
уже не лише британського, а й голлівудського
актора і, як виявилося не так давно для наших
глядачів, «за сумісництвом» музиканта, письменника, а ще — режисера. Так, у доробку зірки два музичні диски (Х’ю грає на багатьох музичних інструментах і, до того ж, непогано співає), два романи — «Торговець пушками» та
«Паперовий солдатик» (публікація останнього тим часом призупинена з нез’ясованих причин), а ще, крім відомих у всьому світі ролей,
цей вундеркінд-переросток зняв ситком (комедія ситуацій. — Авт.) «Трошки за сорок», а
зараз береться до роботи над новим мінісеріалом «Чому вони не спитали Еванса?».
Про останню роботу зірки відомо, що цей
серіал зніматимуть за однойменним детективом британської письменниці Агати Крісті
і планують його прем’єру в 2022-му. За сюжетом, син вікарія Боббі Джонс і його подруга

Френкі Дервуент під час гри
у гольф побачать на полі
ледь живого чоловіка, останніми словами якого будуть: «Чому вони не спитали Еванса?». Сценарій
серіалу напише сам Х’ю
Лорі, а от чи зніматиметься він у фільмі —
невідомо. Виробництвом серіалу займатиметься стрімінгова компанія BritBox,
яка працює на кількох континентах одночасно: у Північній Америці, Європі
(Британії) та Австралії. Що ж, імена Агати Крісті і Х’ю
Лорі — свого роду
знак якості, тож чекатимемо з нетерпінням
нової стрічки. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №37

❙ Х’ю Лорі.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 19 до 25 квiтня
Овен (21.03—20.04). Вашою діяльністю
можуть зацікавитися фiскальнi iнстанцiї, доведеться вирiшувати юридичну проблему. Підготуйтеся до цього періоду заздалегiдь.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Телець (21.04—21.05). Фінансове становище бажає кращого. Великі витрати будуть пов’язані з розвитком бізнесу, вирішенням професійних проблем. У вихiднi спробуйте спокiйно вiдпочити.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Близнюки (22.05—21.06). Особисте
життя може виявитися важливішим за роботу.
Деякi моменти доведеться навiть вирiшувати в
судi, тож шукайте досвiдченого адвоката.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Рак (22.06—23.07). Близька людина потребуватиме підтримки, будьте готовi до фiнансових витрат. Доведеться позичати грошi або
шукати додаткову роботу.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

Лев (24.07—23.08). На цьому тижнi ви виправлятимете чужi помилки. Ця робота потребує особливої уваги та контролю,
оскільки будь-який прорахунок може дорого обійтися.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Діва (24.08—23.09). У службових справах ваша фантазія дасть матеріальні плоди.
Впродовж тижня ви розриватиметеся між родиною i коханою людиною.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.
Терези (24.09—23.10). Попереду ремонт старого приміщення. Новий напрям у
бізнесі може розвиватися не так швидко, як
ви планували.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Скорпіон (24.10—22.11). Будьте пильні, перевіряйте папери, які маєте підписати, телефонуйте. Краще перестаратися, ніж програти. З’явиться можливість пiднятися кар’єрною
драбиною.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

Стрілець (23.11—21.12). На шляху до
успіху постануть серйозні фінансові проблеми між вами та компаньйонами, справа може
зайти у глухий кут. Можлива аудиторська перевiрка.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Козеріг (22.12—20.01). Ви пояснюватимете колегам їхнi професійні та фінансові позиції. Можливі вдалі операції з нерухомістю, є
надія на отримання кредиту.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Водолій (21.01—19.02). Завдяки друзям ви можете знайти нове джерело прибуткiв.
Уже зараз почніть економити, але це не означає, що ви на порозі фінансового краху. Просто радимо не витрачатися на дрiбницi.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Риби (20.02—20.03). Вiдбудуться великі зміни на роботi та в особистому життi. У
нестабільних пар операції з нерухомістю будуть викликані розлученням.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23. ■

■ ПОГОДА
17—18 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвденнозахiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +11...+13. мінлива
хмарність
Пiслязавтра вночi +4...+6, удень +11...+13.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних
опадiв. Славське: уночi +1...+3, удень +7...+9. Яремче: уночi
+1...+3, удень +8...+10. Мiжгiр’я: уночi +2...+4, удень +8...+10.
Рахiв: уночi +2...+4, удень +9...+11.

хмарно

15 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 44 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см, ІваноФранкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — немає,
Пожежевська — 56 см.
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ефіроносна рослина, схожа на кріп.
6. Російська назва чорношкірого у
XVIII столітті. 8. Документ із розпорядженням вкладника банкові видати або перерахувати пред’явникові
певну суму з поточного рахунку. 9.
Людина, що захлинулася у воді. 11.
Напівсолодке грузинське вино. 12.
Рідкий метал, який заливають у термометри. 14. Кредитна контора, де
видають гроші під заставу цінних
предметів. 18. Ревний прихильник
канонів православної церкви. 19.
Фаворит Катерини ІІ, який зробив
її імператрицею. 23. У футболі —
вихід м’яча за межі поля. 24. Столиця Швейцарії. 25. Династія польських королів. 27. Судно Ясона, на якому той вирушив у пошуках золотого
руна. 29. Молодший син Ноя, який
висміяв його, коли батько напився.
30. Місто на Закарпатті, популярний
пункт перетину кордону. ■
Кросворд №34
від 9—10 квітня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

По горизонталі:
1. Гора з відкритим кратером,
що час від часу вивергає лаву. 4. Музичний інтервал між першим та четвертим ступенем діатонічної гами. 7.
Як кликала Марічка свого коханого
в повісті Коцюбинського «Тіні забутих предків». 8. Скандальний суддя,
якого нещодавно викрали в Молдові.
10. Хижий звір, який полюбляє курей і погано тхне. 13. Чоловіче ім’я
— частина творчого псевдо Антіна
Мухарського. 15. Початок твору. 16.
Болотяна та прирічкова рослина. 17.
Вага товару без упаковки. 20. Старовинне місто, удільне князівство Чернігово-Сіверської землі. 21. Туристична чи гастрольна поїздка по багатьох містах. 22. Людський парний
орган, схожий за формою на квасолину. 24. «Чорнії ..., карії очі, темні,
як нічка, ясні, як день» (пісня). 26.
Частина боксерського поєдинку. 28.
Давньогрецький бог вина і розпусти. 30. Хіт-парад. 31. Перша назва
російсько-української війни. 32. Загущений бензин, яким американці
спалювали ліси у В’єтнамі. 33. Роман Франца Кафки.
По вертикалі:
1. Українська письменниця і сценаристка, авторка сценарію фільму
«Кіборги» та серіалу «Спіймати Кайдаша». 2. Прохолоджувальний безалкогольний напій. 3. Повість Миколи Гоголя про частину обличчя, яка
існувала сама по собі. 4. Професійний садист. 5. Однорічна трав’яниста

Дуже ревнива дружина — чоловікові:
— Негайно покажи цей лист. За
почерком видно, що вiн від жінки. Та
й чого це ти так зблід, читаючи його?
— Візьми, люба, це рахунок iз
твого Інституту краси.
***
Питання вірменському радіо:
— Що спільного між одноклітинною iнфузорiєю-туфелькою і злодійкуватими чиновниками?
— І тим, й іншим, щоб вижити,

треба правильно ділитися.
***
— У моєму гладкому тілі сидить
дуже навіть струнка жінка, але їй ніяк
не вдається вибратися назовні. А з огляду на мій апетит, для неї, схоже, це
довічне ув’язнення.
***
— Коли я вийду на пенсію, то нічого не робитиму. Перші місяці просто сидітиму в кріслі-гойдалці.
— А потім?
— А потім почну розгойдуватися.
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