Київ відвідав
ревізор...

Орел під «прикриттям»

Поставили «на ручник»

З чим прибув
до України
держсекретар США

На монумент Слави, що символізує
перемогу росіян над шведами у
Полтавській битві, активісти вкотре
повернули синьо-жовтий та червоночорний прапори

Чим наглядові
ради великих
підприємств
заважають
«зеленій» владі?
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Інвестняня
у відпустці

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,733 грн
1 € = 33,275 грн
1 рос. руб. = 0,370 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Easter must go on!
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Читачу, ти задихаєшся,
Неначе змучений астмою?
Ти п’ятий день запихаєшся
Свяченими яйцями й паскою!
З відрижкою майже шампанською
Впиваєшся їжею панською,
Ніхто вже більше не постує
Пустою піцою й пастою!
Хоч під ноги й не сипле перли
Нам історія, як на злість, —
Та все ж країна не вмерла,
Допоки вона ще їсть!

Україна переживає рекордний відтік інвестицій: у 2020 році ця сума виявилася майже
» стор. 5
вдвічі вищою, ніж у «воєнному» 2015-му

❙ Кошти інвесторів, замість підживлювати вітчизняну економіку, повноводною рікою витікають за межі України.
❙ Фото з сайту inventure.com.ua.
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ІнФорУМ

«Ми тісно співпрацюємо з мовними інспекціями Литви, Латвії, Естонії. І в них із
таким сертифікатом iдуть не тільки на державну службу. Коли громадяни подають
документи на роботу до будь-якої установи, то докладають сертифікат на рівень
володіння національною мовою. Інакше такий громадянин буде вічним безробітним».

Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови

■ ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ

■ НА ФРОНТІ

Прикусити
«язика»

Узяли на мушку мирних громадян

Чиновники та депутати
викликали гнів у мовного
омбудсмана через
систематичне порушення
законодавства під час
публічних виступів

Тарас ЗДОРОВИЛО

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Досить неприємну історію пережив днями депутат Харківської обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Олександр Дорошенко.
Він узяв слово для того, аби висловитися з приводу ситуації в аграрно-промисловому комплексі регіону, але потрапив у мовний скандал. Тобто
продовжив виступ російською після того, як із
зали його попросили говорити державною. Пізніше у фейсбуці він пояснив ситуацію тим, що на
трибуну вийшов уперше, тому неабияк розхвилювався і «не зміг донести свою думку українською».
Можливо, цей інцидент і не отримав би широкого розголосу, якби харківські депутати масово не порушували вітчизняне законодавство. З
цього приводу вже висловився Уповноважений
із захисту державної мови Тарас Кремінь. Нещодавно він отримав скаргу, в якій ішлося про аналогічну ситуацію, що мала місце на сесії міської
ради. Причому мовне законодавство там порушували не лише рядові депутати, а й секретар та
члени виконкому. «Цей випадок не залишиться без уваги, — пообіцяв омбудсман. — Будуть
вжиті всі можливі заходи реагування, передбачені законом».
Дісталося на горіхи цими днями і голові Харківської облдержадміністрації Айні Тимчук. Волонтери організації «Мова. Харків» повідомили Тарасу Кременю про те, що чиновниця регулярно виступає і дає інтерв’ю пресі російською.
Той уже звернувся до неї за роз’ясненням, пригрозивши звільненням. «Якщо протягом року
ми побачимо аналогічні порушення, то будемо
не лише вимагати виконання закону, а й поставимо питання про відповідність посаді, яку вона
обіймає, — сказав омбудсман. — Не виключаю,
що в нас ще залишилися чиновники, які використовують не державну мову. Але треба розуміти, коли саме це відбувається — у робочий час чи
в побутовому спілкуванні».
Аби навести в мовному питанні лад, Тарас
Кремінь має намір використати модель, яку свого часу обрали країни Балтії. Там громадяни, які
влаштовуються на роботу до будь-якої установи,
разом з іншими документами мають подати сертифікат про рівень володіння державною мовою.
Про це омбудсман повідомив в інтерв’ю виданню
«Фокус».
«Ми тісно співпрацюємо з мовними інспекціями Литви, Латвії, Естонії, — сказав він. — І
в них із таким сертифікатом йдуть не тільки на
державну службу. Коли громадяни подають документи на роботу до будь-якої установи, то докладають сертифікат на рівень володіння національною мовою. Інакше такий громадянин буде
вічним безробітним».
Уповноважений також нагадав, що, відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 липня
2021 року в Україні має розпочатися екзаменування на рівень володіння державною мовою для
державних службовців та осіб, які мають намір
набути громадянство України. ■

На Луганщині окупанти здійснили ракетний удар по цивільному сектору
Окупаційні війська РФ знову обстріляли позиції підрозділів
Об’єднаних сил, ігноруючи режим
припинення вогню: зокрема, 5 травня вони 19 разів гатили по наших захисниках.
Поблизу Водяного окупанти п’ять
разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152-го та 122-го
калібрів, мінометів 120-го та 82-го
калібрів i гранатометів різних систем, а з мінометів 120-го калібру та
артилерійських установок 122-го
калібру здійснили обстріл біля населеного пункту Південне.
Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки — ще й із протитанкових
ракетних комплексів та станкових
протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту
Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів i
стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новотошківське росіяни
двічі застосовували в бік наших позицій гранатомети різних систем та
великокаліберні кулемети, а також
двічі на околицях Новомихайлівки та Кам’янки здійснили обстріл зі
стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь iз великокаліберних кулеметів,
стрілецької зброї, ручних протитанкових i підствольних гранатометів. У
передмісті населених пунктів Піски
та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів два
українськi захисники отримали поранення: воїнам оперативно надали
першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан
здоров’я захисників задовільний. На
обстріли окупантів військовослуж-

❙ Зафіксовано факти дистанційного мінування окупантами населених пунктів
❙ Майорськ, Зайцеве, Хутір Вільний.
❙ Фото зі сторінки пресслужби Об’єднаних сил у фейсбуці.
бовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7-му годину ранку 6
травня зафіксовано одне порушення
режиму припинення вогню.
Обурливим є той факт, що в середу незаконні збройні формування
РФ вгатили керованою ракетою біля
цивільного сектору Попасної — це
спричинило локальну пожежу й ледь
не призвело до руйнування об’єктів
інфраструктури. На щастя, ніхто серед цивільного населення не постраждав.
Додамо, що, як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц 5 травня, втрати російсько-окупаційних
військ у війні проти України на Донбасі склали три особи: «безповоротні
(200) — 2 (1 — 2 омсбр 2 АК, не бойовий, унаслідок онкологічної хвороби;
1 — 4 омсбр 2 АК , бойовий, імовірно

в результаті вогню у відповідь); санітарні (300) — 1 (1 — 3 омсбр 1 АК,
не бойовий, у результаті підриву на
НВП).
Також офіцер ЗСУ нагадав, що, за
уточненими даними, втрати російсько-окупаційних військ 4 травня додатково склали одну особу: санітарні (300) — 1 (9 омсп 1 АК, не бойовий,
необережне поводження зі зброєю),
а 3 травня — також одну особу: безповоротні (200) — 1 (9 омсп 1 АК, не
бойовий, необережне поводження зі
зброєю).
Зауважимо, що, як заявив
міністр закордонних справ Дмитро
Кулеба, Україна запросить у США
системи протиповітряної оборони
та антиснайперські технології: про
це він говорив з Ентоні Блінкеном
під час візиту держсекретаря США
до Києва. ■

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Світлана МИЧКО
Тернопільщина отримає солідні іноземні інвестиції. Як повідомила Агенція регіонального
розвитку в Тернопільській
області, угоду про довгострокову оренду виробничих приміщень площею
7 тис. квадратних метрів
для будівництва заводу з
виробництва меблевих тканин i тканин для інтер’єру
підписано з компанією
Global Textile Aliance UA
— «дочкою» бельгійської групи компаній Monks
International. Перша продукція має зійти з конвеєра вже в червні-липні цього
року та експортуватиметься в понад 60 країн світу. В
цьому ж році заплановано
розпочати в індустріальному парку Тернополя проєктування нового підприємс-

Мільйони в інтер’єрі
Тканини з Тернополя
експортуватимуть у десятки країн
тва площею 20 тис. квадратних метрів, де буде розташовано повний цикл
виробництва — ткацька,
прядильна, в’язальна, фарбувальна та швейні фабрики. Компанія, за інформацією АРРТО, «планує стати якірним резидентом
парку та створити близько 500 робочих місць із
конкурентною заробітною
платою. Продукцію також
планується постачати на
експорт, що значно посилить конкурентоздатність

нашого регіону на глобальних ринках».
Сума очікуваних інвестицій на першому етапі складе майже 3 мільйони євро, а з введенням в експлуатацію основного заводу — 20 мільйонів євро.
«Ми завершили тривалий і
виснажливий марафон довжиною 12 місяців та щиро
радіємо за наш регіон, —
сказав директор Агенції
регіонального розвитку в
Тернопільській області Володимир Василевський. —

Ми дали інвестору найвищий рівень сервісу, і тому
він обрав нашу область серед усіх регіонів не тільки
України, а й країн Східної
Європи та суміжних. Завдяки новоствореним робочим
місцям iз високою заробітною платою ми зможемо
повернути наших земляків
із заробітків. Для міського
бюджету це теж великі надходження від ПДФО та інших податків, які, за нашими підрахунками, складуть
близько 20 мільйонів гривень». До слова, зараз команда Агенції супроводжує
ще кілька великих інвестиційних проєктів на суму
понад 80 мільйонів євро. У
разі успіху можна буде очікувати новини про спорудження на території області
й інших сучасних підприємств з участю зарубіжних
партнерів. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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становить сума позовів до
чистоземпаспортів
РФ від українських компаній, що втратили власність і прибу- го прибутку отримала «Нова Пошта» лі щорічно продаватимуть в Ук- можуть видати на Донбасі до кінця року, за українців
ток через агресію на Донбасі та окупацію Криму, розповів за- минулоріч, поінформували в компанії. раїні, йдеться в проспекті емісії прогнозом ексміністра закордонних справ узяли участь у богослужіннях на Великступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
єврооблігацій.
України Павла Клімкіна.
день, звітували в пресслужбі Нацполіції.

ІнФорУМ
Наталя НАПАДОВСЬКА
Найбільші державні підприємства України, а саме ті, що становлять хребет економіки країни, потрапили в небезпечний період турбулентності. Реформу корпоративного управління, яку розпочали в 2018
році на вимогу наших партнерів та
інвесторів, та її ключове положення
щодо створення на державних підприємствах незалежних наглядових рад повністю заблоковано.
Звільнення минулого тижня голови правлiння НАК «Нафтогаз»
Україна» Андрія Коболева з цілком
надуманих причин (начебто за його
керівництва була створена «дірка»
в бюджеті на 10 млрд грн) пройшло
за сценарієм 90-х років: Наглядову
раду «Нафтогазу» було звільнено,
призначено указом КМ нового керівника Юрія Вітренка, а потім Наглядову раду поновили у статусі. Члени
Наглядової ради не вдалися до дипломатичних коментарів щодо «стурбованості» і повним складом подали
у відставку, термін повноважень НР
спливає 14 травня.
Отже, що таке наглядові ради
і навіщо вони потрібні державним
підприємствам, зважаючи на те,
що утримувати їх дорого, адже оплата праці таких спеціалістів чималенька? У наглядових радах державних підприємств, окрім представників уряду чи профільних міністерств, більшість повинні складати
так звані незалежні члени — висококваліфіковані фахівці з бездоганною репутацією. Які, зрештою, повинні тримати удар чи тиск «згори»
— починаючи від чиновників міністерств i закінчуючи президентом
країни. Пам’ятаєте дзвінок у прямому ефірі Володимира Зеленського голові Укрексімбанку Євгенію
Мецгеру: «Женя, тут треба допомогти реструктуризувати кредити хорошій людині...»? Тоді нам було просто соромно за таке панібратство та
нерозуміння президентом базових
банківських правил, але зараз усе
набагато гірше.
Купити цінні папери, надати
пільговий кредит, взяти на роботу,
укласти ту чи іншу угоду — список
прохань, в яких директор підприємства чи банку не наважиться відмовити високопосадовцям, може
бути довгим. В історії з «Нафтога-

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ НЕДОРЕФОРМИ

■ ЗАРАЗА

Поставили «на ручник»

Подорожувати
хочуть,
вакцинуватися
— ні

Чим наглядові ради великих підприємств
заважають «зеленій» владі?
зом» це чималенька сума у $2 млрд
на рахунках компанії, яку, як вважає Коболев, ОП хоче спрямувати
на «Велике будівництво». Наглядова рада — це своєрідний стоп-кран
для «хотілок» політиків. І цей стопкран наразі заблоковано. Коболева
за формальної відсутності НР на декілька днів звільнено.
Відразу після історії з Нафтогазом незалежні члени Комітету з обрання наглядових рад повідомили
уряду України, що припиняють роботу в Україні доти, доки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого
зобов’язання уряду поважати інститути корпоративного управління як
акціонера державних підприємств і
покладатися на них.
Очолює номінаційний комітет голова регіонального представництва
IFC в Україні та Білорусі Джейсон
Пеллмар. До складу комітету входять, окрім представників уряду, незалежні члени — керуючий директор
Європейського банку реконструкції
та розвитку в країнах Східної Європи Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, а також бізнес-омбудсман Марчин Свенчинський. «На жаль, останнім часом було багато прикладів,
коли практика корпоративного управління замінювалася дискреційними рішеннями уряду. Це підриває
довгострокові вигоди, очікувані від
реформи корпоративного управління», — йдеться в повідомленні номінаційного комітету.
На підтвердження дискреційності рішень уряду «Нафтогаз» 5
травня навздогін прозвітував повідомленням фінансового директора
«Нафтогазу» Петера ван Дріла, що
чистий прибуток компанії в першому кварталі 2021 року склав 12,6
млрд грн, тоді як чистий прибуток
за аналогічний період 2020 року становив 3,2 млрд грн.

Тим часом станом на 1 травня наглядові ради відсутні в 12 великих державних компаніях, зокрема Одеському припортовому заводі, «Центренерго», «Турбоатомі»,
«Енерговажмаші», п’яти підконтрольних державі обленерго (без
Тернопільобленерго), «Харківенергозбуті», Дніпровській і Криворізькій ТЕЦ. Не виключаю, що наглядові ради на цих-таки підприємствах буде створено (за прямого призначення уряду). Але в такий спосіб
ми матимемо хіба що рудиментарні органи управління, якими можна легко маніпулювати.
Демарш зі звільненням членів НР
«Нафтогазу», на жаль, не зупинить
апетити ні КМ, ні ОП. Адже «Нафтогаз» дуже ласий шматочок: за підсумками 2020 року, ця компанія сплатила до державного бюджету 141 млрд
грн у формі податків і дивідендів уряду, що становить приблизно 13% загальних надходжень до державного
бюджету. Зважаючи на те, що тільки дві компанії в Україні мають на
рахунках більш ніж 1 млрд доларів
— «Нафтогаз» та ПриватБанк, тривогу також викликає останній. Термін повноважень НР ПриватБанку
спливає через рік, але, як зауважив
пан Коболєв у своєму інтерв’ю «Інтерфаксу», «там поки що є наглядова рада. Насправді буде великою помилкою для наших партнерів лише
сказати «мовляв, ми стурбовані і т.
д.», тому що слідом підуть інші компанії». Слова Коболєва «поки що»,
як на мене, дуже красномовні. До
того ж 24 липня спливає термін повноважень виконуючої обов’язки голови правління ПриватБанку Анни
Самаріної, тим часом поки так звана
профспілка працівників ПриватБанку успішно блокує в «зрозумілих» судах конкурс на обрання голови правління банку. Тубулентність корпоративного управління державних підприємств посилюється. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Було засмічено, стало заквітчано
Небайдужі люди створили новий сквер
Катерина СТЕПАСЮК
Черкаська область
На Черкащині, в селі Балаклея, занедбану місцину небайдужі люди недавно перетворили на чудовий сквер. Тож тепер на місці хащів i сміттєзвалища прокладено доріжки, посіяно траву та посаджено молоді деревця — липи, черешні плакучої
форми, горобина, береза, клен i кулевидна акація.
Добру справу для цього села зробили за ініціативи
місцевої групи компаній «Агро-Рось», підтримки
Смілянського лісгоспу та депутатів сільської ради
від Всеукраїнського об’єднання «Черкащани».
«Сквер розташовано по вулиці Філатова.
Щодня тут проходить чимало людей і кожного
разу в очі впадало занедбане місце. Керівництво
ГК «Агро-Рось» вирішило спочатку розчистити
територію та зрізати «аварійні» дерева, пізніше
з’явилася ідея створити тут рекреаційну зону для
місцевих жителів та наших працівників», — розповідає «Україні молодій» Костянтин Остроуш-
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ко, головний інженер одного з підрозділів «АгроРосі», депутат Балаклеївської ОТГ. Пан Костянтин каже, що насправді тут було багато роботи
— працювала не одна одиниця техніки, довелося
привезти близько 60 вантажівок землі та вивезти
чимало сміття. Проте, зазначає він, «ми впевнені,
що робимо гарну справу на роки, і новий сквер
буде тішити не одне покоління жителів Балаклеї
та гостей цього села».
«Наш лісгосп радо підтримує будь-які акції, покликані зробити наш край кращим, тому
ми відразу відгукнулися на ініціативу місцевого бізнесу», — додає Денис Івлєв, головний лісничий Смілянського лісгоспу та місцевий депутат. За його словами, лісівники спланували
сквер та висадили близько 40 дерев, які стануть
окрасою цього місця. Тож пан Денис вірить, що
подібні приклади співпраці стануть традиційними і знайдуть відгук серед місцевих жителів та
представників влади, адже зусилля сьогоднішнього дня матимуть чудовий результат у майбут-

❙ В Балаклеї облаштували чудовий сквер.
❙ Фото автора.
ньому. Сподівається Денис Валерійович і на те,
що місцеві жителі свідомо ставитимуться до новоствореного скверу, не завдадуть шкоди деревам і не засмічуватимуть зону відпочинку. Водночас Петро Семинога, генеральний директор групи
компаній «Агро-Рось,» наголошує, що вже планується розширення території скверу та збільшення зони відпочинку. ■

За прогнозами науковців, Україна
зможе отримати колективний
імунітет від коронавірусу
не раніше 2023 року
Катерина БАЧИНСЬКА
Понад 6 тис. випадків коронавірусу підтвердили в Україні за останню добу. Госпіталізували понад 1,8 тис. пацієнтів. Померло 374 хворих. Найбільше нових інфікованих у Києві. Лідерами за поширенням ковіду також є Донецька та Харківська області. Жорсткі обмеження днями скасували
в Харківській області, на Хмельниччині та Чернігівщині. Але в МОЗ зазначають, що ситуація із
захворюваністю може згодом погіршитись. Бо даватимуться взнаки порушення каратинних вимог
на Великодні свята. Водночас у Дніпрі ситуація з
коронавірусом залишається напруженою. Досі в
лікарнях перебуває чимало пацієнтів iз ковідом.
Аби запобігти розповсюдженню хвороби, напередодні поминальних днів мешканців закликали утриматись від відвідування кладовищ.
Паспорт вакцинації вже за місяць стане реальністю. В ЄС його планують запустити в середині червня. А от Італія ще раніше, у другій половині травня. Тоді ж тестово його почнуть використовувати ще в шести країнах: Греції, Іспанії,
Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембурзі. «Зелену перепустку» впроваджують, аби країни могли
відкрити кордони й відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції та додаткового
ПЛР-тестування. «Зелену карту» видаватимуть на
рік. І не тільки після проходження вакцинації від
коронавірусу. Там може бути вказано, що людина
повністю вакцинована або має імунітет після хвороби, чи нещодавно отримала негативний результат ПЛР-тесту.
Натомість у нас про такий паспорт вакцинації
поки не йдеться. Аби українці теж змогли подорожувати Європою, ще у квітні Україна домовилася
з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського COVID-сертифікатів.
Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив,
що українці, яким зробили щеплення двома дозами, матимуть право на безкоштовне свідоцтво про
вакцинацію міжнародного зразка. Проте як отримати цей документ, поки не відомо. Нині в Україні вже понад 750 тисяч вакцинованих від початку кампанії. В Кабміні зазначають: є змога за одну
добу вакцинувати до 100 тисяч людей. Президент
Володимир Зеленський пообіцяв, що до Дня Незалежності вакцину отримає більшість українців.
У Національному університеті «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спрогнозували, коли світ здолає ковід. За основу взяли швидкість вакцинації населення різних країн. І згрупували їх у 5 кластерів. Науковці
дійшли висновку, що США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати досягнуть колективного імунітету вже до кінця цього року. Бо
вони — лідери вакцинації. Там середній рівень
щеплення перевищує 60%. А більшість країн Західної Європи та Канада — наприкінці цього року
та початку наступного. У третьому кластері опинились Туреччина, окремі країни Центральної
Європи, Марокко та Уругвай. Там колективний
імунітет через вакцинацію сформується ближче
до середини 2022 року. А от Україна, так само, як
і Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика та Індія, ризикують сформувати колективний імунітет
ще пізніше — у 2023 році, якщо темпи вакцинації
не пришвидшаться. Нині середній рівень щеплень
у нашій країні не перевищує двох відсотків. ■

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

400 тис.

ноутбуків

170

бійців ЗСУ

97-ме

місце

Із

50-річного

віку

1/3

українців

для шкіл закупило Мінта добровольців офіційно
посіла Україна в рейукраїнці
так чи інакше відосвіти, похвалився заступник міністра освіти з питань вважають безвісти зниклими в ході бойо- тингу свободи преси у світі, складеному можуть стати студентами та безплатно опа- чула на собі COVID, за даними
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф- вих дій на сході України, констатували в Мін- міжнародною організацією «Репортери нувати діджитал-професії, повідомили в Київського міжнародного інституровізації Артур Селецький.
оборони.
без кордонів».
благодійному фонді «Життєлюб».
ту соціології.
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ПОЛІТИКА
■ СИМВОЛИ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Вранці наприкінці квітня полтавські громадські активісти помітили
зникнення з верхівки понад 10-метрової колони монумента Слави,
що увінчується бронзовим позолоченим орлом, синьо-жовтого та
червоно-чорного прапорів. До того ж і керівник міста Олександр Мамай заявив, що державним та національним символам не місце на
історичних пам’ятках. Обурені активісти, поміж яких чимало учасників бойових дій на сході України, волонтерів і просто патріотів, оголосили про акцію з повернення прапорів на місце. І от вона відбулася
1 травня, зібравши в Корпусному парку під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами багатьох патріотично налаштованих містян.

Орел під «прикриттям»
На монумент Слави, що символізує перемогу росіян над шведами
у Полтавській битві, активісти вкотре повернули синьо-жовтий
та червоно-чорний прапори

«Зовнішній ворог нам
був би нестрашний, якби
ми перемогли ворога
внутрішнього»
«Ми хочемо показати всій
Україні, всьому світу, що Полтава — українське місто й тут
нікому не вдасться породити квазідержавне утворення
на зразок «Л/ДНР», — заявив
учасник бойових дій, член ради
ветеранів при Міністерстві у
справах ветеранів України Тарас Лелюх. — Отож укотре піднімаємо державний та національний визвольний прапори
на пам’ятнику російській зброї,
аби вони нагадували всім, що в
країні триває війна. Ми воювали під цими скропленими
кров’ю прапорами на сході України й сьогодні знову встановлюємо їх на честь як тих наших
побратимів, які полягли в боях,
так і тих, хто нині продовжує
боронити Україну від російської агресії».
Автором ідеї встановлення українських стягів на вершині монумента, спорудженого на честь 100-ліття перемоги російської армії Петра І над
шведськими військами Карла
ХІІ в Полтавській битві, є голова обласного товариства політичних в’язнів і репресованих,
член Української Гельсінської
спілки, волонтер, правозахисник Анатолій Банний. Він пригадав, як у 2014 році, доправивши гуманітарну допомогу
нашим військовим, які дислокувалися в місті Іловайськ Донецької області, по дорозі назад заїхав до селища Урзуф, де
стояв батальйон «Азов», і побратими «Палій» та «Яр» передали йому Державний прапор України з символікою цього добробату, який молодий
боєць «Котигорошко» виніс із
поля бою.
«Цей прапор ми вперше
встановили разом з однодумцями на монументі Слави в
Корпусному парку, аби позначити, що це українська земля,
на якій не може бути відбитків
російського чобота, — повідав
пан Анатолій, котрий уночі напередодні акції прибув із фронту. — Тепер маю багатьох послідовників, для яких є принциповим, щоб пам’ятник російській зброї увінчували наші
державний та національний
визвольний стяги, тож це вже
стало доброю традицією. Ми
час від часу замінюємо прапори, аби вони мали належний
вигляд. І я думаю, що наші
символи навіть прикрашають
цю історичну пам’ятку в центрі
міста. А дії нашої неукраїнської місцевої влади — це ганьба
для всієї України».
Як відомо, прапори на вершині монумента чомусь муляють око міській владі — журналісти підрахували, що їх
знімали вже близько 10 разів.
«Зовнішній ворог нам був би
нестрашний, якби ми перемогли ворога внутрішнього. Ці нікчеми, засівши в органах влади,
правоохоронних органах тощо,
не вірять у самостійність України і тільки й чекають приходу іншої влади, аби лягти

❙ Учасники бойових дій — брати Віталій та Олександр Сорокові — знову
❙ почепили прапори на позолоченого орла.
під неї й продовжувати грабувати українців», — ось так різко висловився голова міської
організації Конгресу українських націоналістів Олександр
Карнаух.
Учасники акції запевняли:
не існує закону, який би забороняв громадянам вішати прапори на монументах у своїй
країні. Тим паче, що це не псує
самої історичної пам’ятки.
«Щодо думки представників
влади, нібито на пам’ятниках
не можна розвішувати стягів,
то стосовно звичайних громадян закон цього не забороняє.

будівля. Переконаний: наші
прапори на монументі Слави
мають підніматися вище за імперські символи. І гадаю, що
більшість полтавців мене в цьому підтримують».

«Я на власні очі бачив, як у
Донецьку знімали українські
прапори»
«Добре пам’ятаю, як у 2014
році розміщували на монументі Слави наші прапори, і знаю,
чому вони тут. Це символ того,
що Україна, незважаючи на
силу російської зброї, стояла
в усі часи й стоятиме далі, ви-

«Зовнішній ворог нам був би нестрашний, якби
ми перемогли ворога внутрішнього. Ці нікчеми,
засівши в органах влади, правоохоронних органах
тощо, не вірять у самостійність України і тільки й
чекають приходу іншої влади, аби лягти під неї й
продовжувати грабувати українців», — ось так різко
висловився голова міської організації Конгресу
українських націоналістів Олександр Карнаух.
Відтак ми не порушуємо законодавства, — вважає Анатолій
Банний. — До того ж і призначення пам’ятника не змінюємо, як і не паплюжимо його.
Якщо ж дотримуватися логіки
наших місцевих колаборантів,
то виходить, що й лейтенант
Олексій Берест (уродженець
Харківщини) разом із Михайлом Єгоровим та Мелітоном
Кантарією не мав права встановлювати прапор Перемоги
на даху німецького рейхстагу
в Берліні, бо то була історична

борюючи свою незалежність»,
— зазначив учорашній воїн,
голова ГО «Вороскол» Дмитро
Юденко.
Піднявшись із допомогою
автовишки на висоту понад 10
метрів, учасники бойових дій
— брати Віталій та Олександр
Сорокові — знову почепили
прапори на позолоченого орла.
«Із 2015 року ми періодично поновлюємо полотнища, встановлюємо прапори й у тому разі,
коли їх викрадають. Усе це за
власні кошти. Вважаю, конче

❙ Акція зібрала під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами
❙ багатьох патріотично налаштованих полтавців.
❙ Фото автора.
необхідно, щоб отут, у центрі
Полтави, майоріли синьо-жовтий та червоно-чорний прапори, і на це жодних грошей не
шкода», — поділився Віталій
Сороковий.
Депутат Полтавської міської ради, учасник війни на
сході України Юліан Матвійчук наголосив, що прапори знімуть із монумента Слави лише
тоді, коли закінчиться нашою
перемогою ця нав’язана нам
Російською Федерацією війна. «Коли промосковські колеги знімають наші стяги в період загострення російсько-української війни, це можна розцінювати як один з елементів
цієї війни. То хіба ми можемо
таке «проковтнути»? — звернувся Юліан до присутніх. —
Ми зібралися тут, щоб показати, що Полтава — місто патріотів, воїнів, сильних духом
людей. Тож не йдемо на жодні компроміси. Прапори мають висіти тут до нашої повної
перемоги в цій російсько-українській війні».
Те, що українські стяги знімають у розпал війни, обурює
багатьох небайдужих полтавців. «Товариство, мені соромно, що живу в Україні, яка називається незалежною, а насправді як була ущемленою,
так і лишається, — зізналася
полтавська правозахисниця

Зоя Коваленко. — Тільки колись нас ущемляли москалі, а
зараз ущемляють наші «бандюки», які засіли в усіх радах.
Це ж не ради, а «зради». Тільки вдумайтеся: символами москальської держави вони пишаються, а наші прапори стягують!».
Учорашній боєць окремого штурмового батальйону
«Айдар» Павло Деркаченко,
котрий народився й усе життя провів у Донецьку, констатував: «Я бачив на власні очі,
як там знімали українські прапори. Усі ми знаємо, до чого
це призвело. Я був учасником
російсько-української війни,
а потім повернувся на землю
своїх предків — Полтавщину.
І просто шокований, панове. Бо
бачу, що й тут знімають прапори, а «москальня» піднімає голови. Ми маємо щось із цим робити!».
Активісти стверджують, що
відтепер пильнуватимуть за
прапорами, цілодобово охороняючи їх до 9 травня. «У Полтаві 3,5 тисячі учасників бойових дій, десятки тисяч патріотично налаштованих громадян. Люди самі телефонують і
просяться на чергування: хто
— вдень, хто — вночі, — поінформував Тарас Лелюх. — Ми
маємо не допустити такої ганьби, як зняття прапорів». ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

З України надзвичайно швидко
втікають гроші: зарубіжні ділові
партнери не повірили в розповіді президента Володимира
Зеленського про інвестиційну
няню і швидко виводять із нашої
держави свої гроші. Швидкість,
з якою інвестори втікають з України, сьогодні майже вдвічі перевищує «критичні», як нам тоді
здавалося, показники 2015 року,
коли ми втратили Крим і почалася війна на сході держави.
Точка зору експертів щодо причин такої ситуації відрізняється. Якщо одні наголошують на
традиційних для України проблемах корупції та продажності
судової системи, то інші на перший план виносять фактор коронавірусу, який зупинив і світову, й українську економіку.

«Няня» як Зе-проєкт
За статистичними даними,
минулий, 2020, рік став найгіршим із точки зору надходження
прямих іноземних інвестицій в
економіку нашої держави. Приплив їх в Україну практично зупинився, а відтік отримав вираз
у вигляді від’ємного значення
сальдо — 399 млн доларів.
Інвестиційна няня, як сумно жартують експерти, вочевидь пішла у відпустку. Адже
в Україні, як відомо, особисто
президент Володимир Зеленський ще в січні 2020 року презентував пафосну ініціативу «Інвестиційна няня» на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі.
Документальне оформлення
чергова Зе-ініціатива отримала
в цьому ж році: набув чинності
Закон України «Про державну
підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», а
також низка додаткових законопроєктів про податкові та митні
пільги, надання яких передбачено зазначеним законом.
Інвестори, які приносили в
державу еквівалент 20 млн євро
впродовж п’яти років, отримували персонального «опікуна». Бізнесмени за це зобов’язувалися
створити щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою, вищою хоча б на
15% від минулорічної середньої
зарплати з аналогічного виду
діяльності в регіоні.
Опікуном, тобто цією самою
«нянею», мала виступати спеціальна урядова уповноважена організація, яка мусить супроводжувати інвесторів і допомагати їм у взаємодії з іншими
державними органами і структурами в ході реалізації інвестпроєкту. Мета нової установи —
захист інвесторів від можливих
недобросовісних дій з боку правоохоронних та інших органів
державної влади на місцях, де
виконуватимуть проєкти.
У функції «опікуна» має входити інформаційно-консультативна допомога, взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Іншими словами, це єдине
вікно для інвестора, куди він
зможе звернутися з будь-яких
питань у процесі реалізації свого проєкту.

Знову ці самі граблі?
Ініціатива президента Зеленського, втім, не нова для
України, що за час своєї незалежності вже мала певний досвід надання податкових пільг.
Який, утім, завжди виявлявся
невдалим.
Наприклад, коли в 1998 році
запроваджувалися спеціальні економічні зони і території
пріоритетного розвитку, ведення інвестиційної діяльності на
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Інвестняня у відпустці
Україна переживає
рекордний відтік
інвестицій: у 2020 році
ця сума виявилася
майже вдвічі вищою,
ніж у «воєнному»
2015-му
цих територіях передбачало надання податкових пільг. Однак
уже в 2005 році податкові пільги стали невигідними для держбюджету і були скасовані. Норми щодо державних гарантій
стабільності правового режиму
функціонування СЕЗ і територій
пріоритетного розвитку за законодавством були вилучені.
Можна згадати і податкові
пільги на імпорт обладнання для
сонячних і вітроелектростанцій,
запроваджені наприкінці 2018
року: ввезена в Україну продукція для СЕС і ВЕС була звільнена
від ПДВ до кінця 2022 року. Однак на початок 2020 року пільги
були скасовані. Мовляв, державний бюджет за цю пільгу недоотримав близько 10 млрд грн у
2019 році, а українські виробники енергетичного обладнання платили весь вхідний ПДВ і
були в нерівних, тобто в гірших,
умовах порівняно з імпортом.

Обвал, якого ще не було
Утiм деструктивну роль у
роботі з іноземними інвесторами відіграє не лише некомпетентність влади та ухвалення
непродуманих рішень, а й відверті помилки урядовців. Принаймні про це заявляє колишній міністр Кабінету Міністрів
України Олександр Саєнко. За
його словами, попри заяви влади з прогнозами зростання ВВП
більш ніж на 4% в 2021 році, головним показником ефективності урядових реформ, стратегічних рішень і будь-яких дій
залишаються показники залучення інвестицій в українську
економіку, зокрема інвестування до місцевих бюджетів.
«Капітальні інвестиції в Україні 2020 року, за даними Держстату, стрімко скоротилися аж
на 38,2% і впали в більшості галузей, тоді як у 2018-2019 роках вони зростали, відповідно,
на 16,4% і 15,5%. Не краща ситуація і з прямими іноземними
інвестиціями. Їх приплив в Україну за 10 місяців 2020-го склав
усього 220 млн доларів. Для
порівняння: у 2019 році цей показник становив 2 млрд 500 млн
доларів, у 2018 році чистий приплив прямих іноземних інвестицій в нашу економіку досягав
2,4 млрд доларів. Понад половину цих коштів було спрямовано в
реальний сектор економіки», —
стверджує Олександр Саєнко.
На його думку, найбільшими перешкодами для інвесторів
в Україні є недовіра до судової
системи і корупція. Також серед
проблем — монополізація ринків, захоплення влади олігархами й обтяжливе і нестабільне законодавство. «За відкритими даними Нацбанку України, з 2001го відтік іноземних інвестицій
фіксувався в нашій країні двічі:
в 2015 році, коли ми зіткнулися
з російською агресією, і в 2020

❙ Іноземні інвестори сьогодні, як і в усі попередні роки нашої незалежності, не надто квапляться заводити
❙ свої гроші до нашої держави.
❙ Фото з сайта ufuture.com.
році. Причому шість років тому
відтік становив 458 млн доларів,
а спокійного 2020 — рекордні
за два десятиліття 868 млн доларів!» — стверджує експерт і
додає, що, на його думку, розуміння помилок із боку уряду
поки не видно.
Навіть більше. Як стверджує
Саєнко, негатив від необґрунтованих рішень тільки посилюється. «Приклад — програма «Нове
село», яка мала досвідом європейських країн принести новий
поштовх розвитку регіонів, а натомість просто формує інститут
«правильних» для центральної
влади місцевих керівників. До
розвитку локальної економіки
«Нове село» не має ніякого відношення, а ось перед будь-якими майбутніми виборами програма може перетворитися в
«схему фактично ручних» подарунків «територіям і громадам
від центрального бюджету», —
резюмує він.

Проблема — в пандемії
Інші аналітики вважають
ситуацію не настільки загрозливою. «Виявляється, це сюрприз, що в Україні трапився чистий відтік інвестицій, — каже
інвестиційний банкір Сергій
Фурса.— Тобто прямі інвестиції зіграли в мінус. Уперше за 20
років. І тепер час, мовляв, посипати голову попелом і терміново
робити з цієї однієї цифри якісь
висновки».
На його ж думку, нічого екстраординарного в нашій країні
не трапилося. «Насправді інвестиційний клімат в Україні не
змінився. Як і раніше, для інвесторів найбільшою проблемою залишається судова система, а саме відсутність верховенства права. Як і раніше, основним
шлагбаумом на шляху грошей
в Україну стають український
суддя і український СБУшник.
Судова реформа, справжня судова реформа, залишається тільки
в мріях. Програма з МВФ саботується. Нічого нового. Все як
завжди, — констатує Фурса. І
задається риторичним питанням: — Чому ж інвестиції зіграли в мінус?».
На його думку, все банально, але просто: коронавірус, пандемія. Яка призвела до карантину по всьому світу. Яка спричинила найбільшу економічну
кризу останніх десятиліть: світова економіка впала, а бізнес

просто не міг нікуди їздити.
«Сидів удома. Проводив конференц-дзвінки в зумі. А це не
найкраща атмосфера для здійснення прямих інвестицій в далекі країни. Прямо скажемо,
найгірша атмосфера. А ось вивести додому дивіденди в такій
ситуації нікому не завадить. Ось
і результат, — каже Фурса. —
Чому ж такий поганий результат, найгірший за останні 20
років? Адже навіть у 2008 році
такого не було, запитаєте ви. Рiч
у тiм, що поточна криза пройшла
для України м’якше, ніж у 2008
році, але для всієї світової економіки, навпаки, жорсткіше.
Тоді, в 2008-2009 роках, світова економіка продовжила зростання. А в Україні падіння було
в рази більшим. Але це падіння
сталося наприкінці 2008 року. У
вересні. А до цього в світі панувало благоденство і настрій, як
на ринку біткоїна зараз. Тому в
перше півріччя 2008 року інвестиції в Україну продовжували
йти. Потім пройшов обвал, але в
другому півріччі 2009 року знову все вже відновилося, крім фінансового сектору, та інвестиції
знову пішли».

«Ми втратили менше,
ніж у світі...»
Цього разу, за твердженням Фурси, все було по-іншому.
«Україна втратила всього 4%
від ВВП, незважаючи на прогнози березня минулого року,
які «малювали» втрати до 10%.
А ось весь світ просів набагато
сильніше і йому, світові, і всім
бізнесам окремо було не до інвестицій. Крім ІТ. Зараз ми бачимо
просто божевільний кадровий
голод в ІТ-секторі в Україні. Попит на ІТ-шників божевільний.
Вакансій море. І експорт ІТ-послуг зростає як на дріжджах. Але
ось така особливість ІТ-сектору,
що тут треба просто зняти офіс,
ніяких інвестицій робити не треба. І навіть якщо іноземні контори відкривають офіси і наймають українських ІТ-шників,
а вони це роблять, то в статистиці інвестицій це не проходить»,
— пояснює експерт.
Ще одна особливість наших
інвестицій — зменшення частки офшорного капіталу. «До
Майдану велика частина з них
йшла з Кіпру. Гроші виводилися через українські банки на
Кіпр, а потім просто поверталися. Після реформи банківської

системи більшість каналів виведення грошей закрили. І раптом впали інвестиції з Кіпру. Парадокс, правда? — риторично запитує Фурса. — Чи означає, що
з іноземними інвестиціями все
добре? Звичайно, ні. В Україні
постійний брак інвестицій. Прямих іноземних інвестицій. Їх історично просто критично мало.
Чи залишається проблема? Звісно. Інвестицій в українську економіку катастрофічно мало. А
відсутність верховенства права призводить до того, що й українські олігархи активно виводять дивіденди з країни. Що для
цього треба робити? Та сама судова реформа. І відсторонення
силовиків від економіки. Це як
необхідна умова. Чи буде цього достатньо? Для поліпшення
інвестиційного клімату — вже
так. Для різкого зростання інвестицій в економіку — можливо і ні, поки в нас такий високий
рівень бюрократії, регулювання і
радянська система трудових відносин. Тобто не буде в української економіки конкурентних переваг до того моменту, поки ми
не лібералізуємо максимально
умови діяльності в Україні. Але
насамперед необхідно створити
необхідні умови, без яких гроші
просто не прийдуть».
При цьому Фурса робить акцент і на деяких політичних нюансах. Адже, на його думку, найбільш гостро реагують на втрату
інвестицій політичні сили з доволі неоднозначною репутацією
з точки зору дотримання національних інтересів.
«Найбільше розчулює, що
дуже сильно перейнялися втратою інвестицій у групі «посіпаки Коломойського», — каже інвестиційний банкір. — Дубінський (народний депутат України
Олександр Дубінський, якого
вважають близьким до олігарха
Ігоря Коломойського. — Ред.)
носиться з цією статистикою, як
з писаною торбою. Цікаво. Тобто спочатку ти кличеш оголосити дефолт і не платити за боргами, — іншими словами «кинути» всіх і створити економічну
кризу. Спочатку ти атакуєш незалежний Нацбанк, який для
всіх у світі є індикатором адекватності економічної політики, а
значить, надійності інвестицій.
А потім раптом дивуєшся, що
інвестиції не йдуть. Дійсно, що
ж може налякати інвесторів?»
— іронізує Сергій Фурса. ■
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UA: Перший

06.00, 2.40 Енеїда

10 травня

КАНАЛ «1+1»
06.30 ТСН «ТСН-тиждень»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 5.25
08.00 Драма «Врятувати

Новини

ІНТЕР
03.15 «Орел і решка. Дива
світу»
04.45, 4.55 «Телемагазин»

07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

рядового Раяна»
11.25 Драма «Ворог біля воріт»

07.20 М/ф «Черевички»
07.25 М/ф «Капітошко»
07.30 М/ф «Чотири нерозлучних
таргани та цвіркунець»
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»

14.05, 15.05, 16.05, 20.15, 21.20
Комедія «Свати»
17.10 Пригоди «Сторожова
застава»

08.05 «Дикуни. Дикі забави в

19.30 ТСН

зоопарку Сан-Дієго»
09.05 Х/ф «Століття Якова»

22.30, 23.30 Драма «Слов’яни»

12.50 «Боротьба за виживання»
13.50 «Суперчуття. Особливий
загін»

00.25 Драма «П’ятдесят відтінків

17.25 Концерт «Кобза»
18.20 Х/ф «Яків»

08.35, 18.00, 19.00, 3.45
«Стосується кожного»
10.25 Х/ф «Я не знаю, як
вона робить це»
12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф «Укол
парасолькою»
14.20 Х/ф «Мадам»

голос»
04.30 Комедія «Крампус:
викрадач Різдва»

21.25, 0.30, 5.50 Спорт

00.40 «Суперчуття»
01.05 Т/с «Дівчата війни»
04.10 Д/ф «Клітка для двох»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 04.00, 5.00 Час новин
06.25 На власні очі

НТН

СТБ

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.

13.25 Х/ф «Кримінальний

21.30 Х/ф «Жандарм
одружується»
23.15 Х/ф «Фунт плоті»
01.20, 3.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»

06.10 Телемагазин

бурундучки-рятівнички»

12.40 Т/с «Дефективи»
14.10 Т/с «Суперкопи»

Факти. Вечір
Х/ф «Форсаж-7»
Х/ф «Форсаж-8»
Х/ф «Безславні
виродки»

08.30 Т/с «Надприродне»
12.20 Х/ф «Механік»
14.10 Х/ф «Доктор Стрендж»
16.20 Х/ф «Залізна
людина-3»
19.00 Аферисти в мережі
21.00 Х/ф «Піймай шахрайку,
якщо зможеш»
23.20 Х/ф «Сестри»
01.40 Х/ф «Шлях чарівника»
02.30 Служба розшуку дітей

02.50 Я зняв!

02.35 Зона ночі

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

21.40 Час-Time
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

війна»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

09.30 Машина часу

15.15 Концерт

21.00 Час новин. Підсумки дня

16.40 Х/ф «Стрілок»

23.45 «Інтер» — «Сампдорія».

дня сьогодні»

скарбами»
02.20 «Відеобімба-2»
03.50 «Нишпорки»

Чемпіонат Італії

війни»

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Майстри ремонту

09.35 Правда життя

08.20 Квартирне питання

03.55 «Спеція» — «Наполі».

10.45 Речовий доказ

10.20 Корисні поради

Чемпіонат Італії

11.55, 23.45 Їжа богів

Чемпіонат України

04.55 «Зловмисники»

14.35 Бойовий відлік

ФУТБОЛ-1

22.55 Т/с «Вітер в обличчя»

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

07.45, 20.10 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 «Колос» — «Динамо».
Чемпіонат України

07.10, 8.10 «Новий день»

10.00 «Великий футбол»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

11.45 Топ-матч

«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»
06.00, 1.20 Т/с «Опер за
викликом-5»

17.00 Т/с «Швидка»

08.50 «Загублений світ»

19.00 Мама реготала.

14.35 Х/ф «Загін

22.50 Мама реготала. Найкраще

спеціального

02.30 Оттак Мастак!

призначення»

ФУТБОЛ-2

15.30 Містичний бік нацизму
06.00 «Минай» — «Ворскла».
Чемпіонат України

випадково»

12.00 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
13.50 «Аякс» — «Панатінаікос».
1/2 фіналу (1996 р./97).
Ліга чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00, 1.35 Журнал. УЄФА Євро2020

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 1.45,
3.50 Топ-матч
07.55 «Парма» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
10.00 «Борусія» (Д) — «Реал».

00.10 Ідеї ремонту

21.00 Друга світова війна:

01.40 Неймовірні історії кохання
04.10 М/ф

свідчення війни
ТЕТ

01.25 Аджимушкай. Підземелля

06.00 «ТЕТ Мультиранок»

смерті
03.00 Бандитський Київ

08.20 Х/ф «Жива вода»
09.30 Х/ф «Калоші щастя»

К1

10.35 Х/ф «Свинопас»
11.45 М/ф «Посіпаки»

12.40, 2.00 Ювентус» —

08.00 М/с «Юху та його друзі»

13.30 М/ф «Нікчемний Я»

08.25 «Ух ти show»

15.15 М/ф «Нікчемний Я-2»

14.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

17.00 М/ф «Нікчемний Я-3»

14.55 «Львів» — «Олімпік».

10.50 Х/ф «Учитель року»

«Мілан». Чемпіонат Італії

Чемпіонат України
16.45, 0.00 «Великий футбол»
18.30 «Колос» — «Динамо».

12.50 Х/ф «Кінозірка в
погонах»
14.40 «Орел і решка. Морський

18.45, 20.45 Танька і Володька
19.15, 20.15 Одного разу під
Полтавою
19.45, 23.00 Країна У-2

сезон»
Чемпіонат України
20.00 «Орел і решка. Рай та

18.20 «Ювентус» — «Мілан».

21.15 «Рома» — «Кротоне».

туру

17.30 Шість соток

06.30 «Top Shop»

туру. Прем’єра

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд

14.30 Дачна відповідь

12.00 Журнал Ліги чемпіонів

Чемпіонат України

Чемпіонат України

20.05 Дива нашого життя

р.) Ліга чемпіонів УЄФА

20.20 Чемпіонат Італії. Огляд

20.40 «Минай» — «Ворскла».

11.10, 22.30 Удачний проєкт

18.15, 0.40 Особливий загін

1/2 фіналу (2012 р. / 2013

16.30 «Шахтар» — «Інгулець».

Чемпіонат Італії

К2

08.45, 2.20 Містична Україна

02.05 «Львів» — «Олімпік».

18.05 «Супермама»

05.45 Телемагазини

04.10 Фізкульт ура!

06.00 Випадковий свідок

12.50 У пошуках істини

19.05 «Детектор брехні»

03.10 Обережно, діти!

МЕГА

04.15 «102 Поліція»

08.10 М/ф «Качині історії»
09.20 М/с «Сімпсони»

світанок»

18.45
19.10
21.45
00.15

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

20.00 «Прямий ефір»
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

23.10, 2.00 Т/с «Настане

15.45 Т/с «Слід»

16.00 «Час пік»
НЛО-ТБ

вершини»

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Форсаж-4»
16.20 Х/ф «Форсаж-6»

12.15 Індійський фільм

08.10 Д/с «Світ завтрашнього

Чемпіонат Італії

Йорку»

21.00 Т/с «Кришталеві

19.30 «Кондратюк у понеділок»

17.50 «Таємниці світу»

19.30 Х/ф «Жандарм у Нью-

20.10 «Говорить Україна»

05.30 Громадянська оборона
06.20 Х/ф «Флот МакХейла»
08.20 Х/ф «Форсаж»
10.20 Х/ф «Подвійний
форсаж»
12.15, 13.00 Х/ф «Потрійний
форсаж: токійський
дрифт»

польоти»

06.00 «Рома» — «Кротоне».

19.00, 1.55 «Свідок»

17.10 Т/с «Виклик»

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

талант»

18.20 «Свідок. Агенти»

12.45, 15.30 Т/с «Лист надії»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадає»

10.40 Х/ф «Весільна сукня»

танкові битви»

06.00 М/ф «Іванко з палацу

11.55 Х/ф «Раз на раз не

сезон

Політика. Соціум

23.10 Х/ф «Мисливці за

10.00 Т/с «Коломбо»

09.00 Зоряний шлях. Новий

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

07.40 Т/с «Татусі»

свідок»

07.35 Орел і решка

01.30 Т/с «Гречанка»

19.00 Т/с «Операція «Дезертир»

08.10, 16.35, 2.25 «Випадковий

05.05 Факти

3.10 Сьогодні

04.00 Реальна містика

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 М/ф «Ну, постривай!»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

23.55 Т/с «Любов за законом»

05.00 «Top Shop»

піонерів»

05.00 Служба розшуку дітей

5 канал

21.35 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта

06.00, 7.30 Kids’ Time

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

01.30 Телемагазин

20.00 «Звитяги дайвінгу.
Великий бар’єрний»

04.40 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Еврика!

20.00 «Подробиці»
час»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.50 «Речдок»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

14.50 Телепродаж
16.30 Т/с «Гордість»

Леонідом Каневським»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

сірого»
02.45 Комедія «Ідеальний

15.20 Країна пісень

05.15, 22.05 «Слідство вели... з

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Чемпіонат Італії
23.05 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
04.00 «Шахтар» — «Інгулець».
Чемпіонат України

пекло»
22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «Остання любов на
Землі»
01.30 Х/ф «Чи вмієш ти
зберігати секрети?»
03.00 «Нічне життя»

21.15 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
23.30 Сімейка У
00.00 Країна У
01.15 Казки У
01.45 Панянка-селянка
02.45 Щоденники Темного
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Парасолька на
полюванні»
06.40 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
06.50 М/ф «Кривенька Качечка»
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 «Авраам:
охоронець віри»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с «Гордість»
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Звитяги дайвінгу.
Великий бар’єрний»
19.55 «Дикі тварини»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 «Підводний всесвіт»
23.00 Наші гроші
00.30 «Суперчуття»
01.00 Т/с «Дівчата війни»
04.10 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.30 «Таємниці світу»
07.05 «Свідок. Агенти»
08.00, 17.00, 2.30 «Випадковий
свідок»
08.40 Х/ф «Зупинився потяг»
10.30 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку»
12.30, 16.30, 19.00, 2.00 «Свідок»
13.00 Х/ф «Жандарм
одружується»
14.45 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
18.30 «Акцент»
19.30 Т/с «Коломбо»
23.15 Х/ф «Найостанніший
день»
01.05 «Легенди бандитської
Одеси»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.20 М/с «Сімпсони»
12.40 Т/с «Дефективи»
14.10 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Мама реготала.
22.50 Мама реготала. Найкраще
02.30 Оттак Мастак!
СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
15.45 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково»
22.55 Т/с «Повернешся
— поговоримо»

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

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.30 Факти

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

3.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

15.50 «Світ навиворіт»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Скарлетт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене

14.10, 14.55, 15.50 «Речдок»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.15, 21.15 Комедія «Свати»
22.30, 23.25 Драма «Слов’яни»
00.25 Драма «П’ятдесят відтінків
темряви»
02.40 Комедія «Ідеальний
голос-2»
04.25 Комедія «Ідеальний
голос-3»

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи

11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-5»
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кришталеві
вершини»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

07.35 Орел і решка

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

08.30 Т/с «Надприродне»

з Костянтином Стогнієм

11.10 Х/ф «Денні пес»

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15 Секретний фронт

13.10 Екси

12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Джуніор»
16.15 Х/ф «Форсаж-5:
Шалена п’ятірка»

15.10 Хто зверху?
19.00 Де логіка?
20.00 Improv Live Show

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.00 Х/ф «Баррі Сіл: король

20.15 Громадянська оборона
21.20 Т/с «Пес»

23.10, 2.00 Т/с «Ще один шанс»

час»

05.00 Абзац

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

10.50 Мисливці на дива

кохати»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

09.50 Місія: краса

наосліп»

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

10.00 «Корисна програма»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

ICTV
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контрабанди»

22.35 Т/с «Винищувачі-2.

23.10 Х/ф «Пересадка»

23.55 Т/с «Любов за законом»

01.30 Телемагазин

01.30 Т/с «Гречанка»

03.50 Реальна містика

01.25 Антизомбі

04.55 «Телемагазин»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

02.55 Я зняв!

02.40 Зона ночі

07.10, 20.55 Актуально.

09.30 Машина часу

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

21.00 Час новин. Підсумки дня
21.40 Час-Time
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»
01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу
війни»
03.10 Обережно, діти!
04.10 Фізкульт ура!

Останній бій»

00.50 Х/ф «Ліс привидів»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Вечір з Яніною Соколовою
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 Х/ф «Вища сила»
07.50 Х/ф «Бунт»
09.35 Х/ф «Експансивна
куля»
11.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25 Т/с «Одинак»
22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.55 «Відеобімба-2»
04.15 «102 Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 19.10 Топ-матч
06.10 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
08.10 «Ювентус» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Інгулець».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Інтер» — «МЮ». 1/4
фіналу (1998 р./ 1999 р.).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00, 3.10 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
16.55 «Інтер» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії

Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
18.45 «AUTO ГОЛ!»
19.20 «Колос» — «Динамо».
Чемпіонат України
21.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.40 LIVE. «Наполі»
— «Удінезе». Чемпіонат
Італії
23.40 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
00.40 Журнал Ліги чемпіонів
01.10 LIVE. «Сантос»
— «Бока Хуніорс». Кубок
Лібертадорес
04.05 «Минай» — «Ворскла».
Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Інтер» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 14.30, 23.50, 1.50,
3.50 Топ-матч
07.55 «Минай» — «Ворскла».
Чемпіонат України
10.00 «Челсі» — «Порту» (2015
р. /16). Ліга чемпіонів
УЄФА
11.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
12.40 «Колос» — «Динамо».
Чемпіонат України
14.35 «Ювентус» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
16.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.55 «Маріуполь» — «Десна».
Чемпіонат України
18.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.40 «Реал» — «Мілан» (2009
р. /10). Ліга чемпіонів
УЄФА
21.30 Журнал Ліги чемпіонів
22.00 «Шахтар» — «Інгулець».
Чемпіонат України
00.00 «Рома» — «Кротоне».
Чемпіонат Італії
02.00 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
04.00 «Наполі» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші

причини і наслідки»
15.30, 16.10 Час «Ч»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова
війна»

польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50 Правда життя
10.35, 1.25 Речовий доказ
11.45 Прихована реальність
12.35 Містична Україна
13.30 Природа сьогодення
14.30 Особливий загін
15.20, 19.55 Їжа богів
16.15, 20.50 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.10, 21.45 Він і вона. Бій за
життя
18.00 Дикий і живий
18.55 Елемент
22.35 Дива нашого життя
23.35 Стежина війни
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Скептик
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»

19.30 «Дійові особи»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
11.50 Х/ф «Чи вмієш ти
зберігати секрети?»
13.30 Х/ф «Кохання не за
розміром»
15.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і решка. Рай і
пекло»
00.00 Т/с «Межа»
03.25 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Майстри ремонту
08.20 Квартирне питання
10.20 Корисні поради
11.20, 19.40 Удачний проєкт
14.40 Шість соток
21.20 Дачна відповідь
00.10 Ідеї ремонту
01.40 Формула любові

03.20 Зіркові долі
03.50 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 «ТЕТ Мультиранок»
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.30 Сімейка У
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна
У-2
12.15, 16.15 4 весілля
13.15, 1.45 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Дивопарк»
00.00 Країна У
01.15 Казки У
02.45 Щоденники Темного
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на червень
«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 травня, щоб отримувати газету з червня. 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 чотири місяці — 315 грн. 24 коп.,
до кінця року — 551 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 395 грн. 24 коп.,
до кінця року — 691 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на чотири місяці — 119 грн. 68 коп.,
до кінця року —209 грн. 44 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, 7—8 ТРАВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Чому зникла шапканевидимка»
06.40 М/ф «Чого в лісі не буває»
06.50 М/ф «Хлопчик із
вуздечкою»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10
Новини

12 травня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

09.25, 10.20, 3.50, 5.30 «Життя
відомих людей»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.

11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна

15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.15, 21.15 Комедія «Свати»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.50 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи

студія

22.30, 23.30 Драма «Слов’яни»

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

00.30 Комедія «Сусіди: на

17.25 Наші гроші

час»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

04.30 Служба розшуку дітей

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

08.45 Факти. Ранок

10.50 Мисливці на дива

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.45 Реальна містика. Новий
сезон

13.10 Екси

17.10 Т/с «Виклик»

12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф «Форсаж-7»

15.10, 19.00 Хто зверху?

20.10 «Говорить Україна»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.00 Х/ф «Кров’ю і потом:

21.00 Т/с «Кришталеві

20.15 Секретний фронт.

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-5»

вершини»
23.10, 2.00 Т/с «Зовсім інше
життя»

смертю»
10.40, 13.00, 19.30 Т/с
«Коломбо»
14.50 «Легенди карного

23.20 Х/ф «Чужі тут не
ходять»
00.55 «Легенди бандитської
Одеси»
04.00 «Правда життя»

06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.20 М/с «Сімпсони»

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

06.25 Невигадані історії

09.30 Машина часу

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

18.50, 3.10 «ДжеДАІ»

10.55 «Слідство ведуть

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
новини»

20.20 Т/с «Одинак»
23.15, 1.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
04.15 «102 Поліція»

18.05 «Супермама»

04.55 «Зловмисники»

19.05 «Один за всіх»

05.45 Телемагазини

20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково»
22.55 Т/с «Несамотні»
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
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
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»

14.10 Т/с «Суперкопи»

23.00 «Новини від Христини»

17.00 Т/с «Швидка»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Інтер» — «Сампдорія».
07.45 «AUTO ГОЛ!»
08.10 «Сантос» — «Бока
Хуніорс». Кубок
Лібертадорес
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

причини і наслідки»

Чемпіонат України
03.55 «Кальярі» —

06.00 Скарб.UA

06.30, 8.00 Телемагазин

07.00 Бандитська Одеса

07.30 Майстри ремонту

12.10 Містична Україна

07.45, 9.45, 14.30, 21.25, 23.50,

15.05, 19.55 Їжа богів

22.10 Готуємо разом

1.50, 3.50 Топ-матч

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

01.40 Формула любові

07.55 «Маріуполь» — «Десна».

Морґаном Фріменом

Чемпіонат України
10.00 «Аякс» — «Мілан» (2013

17.00 Друге життя звичайних
речей
18.00 Дикий і живий

УЄФА

21.45 Він і вона. Бій за життя

11.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

ТЕТ

23.35 Вирішальні битви Другої

Передмова до туру
16.30 «Наполі» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії
18.20 Чемпіонат Нідерландів.

18.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
19.25 LIVE. «Кальярі» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
21.40 LIVE. «Аталанта» —

19.15, 1.30, 3.40 Топ-матч

«Беневенто». Чемпіонат

19.20 «Шахтар» — «Інгулець».

Італії

21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

Чемпіонат України

09.35 Х/ф «Колектор»

21.40 LIVE. «Інтер» — «Рома».

02.00 «Інтер» — «Рома».

Чемпіонат Італії

Чемпіонат Італії

23.40 «Торіно» — «Мілан».

04.00 «Львів» — «Олімпік».

Чемпіонат Італії. Прем’єра

02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Ілюзії сучасності
К1

17.05 «Колос» — «Динамо».

Чемпіонат України

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

16.25 «AUTO ГОЛ!»
Чемпіонат України

03.50 Арт-простір

22.35 Горизонт

14.35 «Інтер» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії

03.20 Зіркові долі

04.10 М/ф

р. /14). Ліга чемпіонів

12.10 «Ювентус» — «Мілан».

16.00 Чемпіонат Італії.

13.00, 21.40, 0.40 Корисні поради

15.30 Дачна відповідь

00.35 Бойовий відлік

чемпіонів УЄФА

12.00, 17.20 Удачний проєкт

14.05, 18.55 Елемент

Чемпіонат України

фіналу (1999 р./00). Ліга

08.20, 18.10 Шість соток

Чемпіонат Італії

Чемпіонат України

13.50 «Реал» — «Баварія». 1/2

К2

14.30 Квартирне питання

любов`ю»

18.15, 2.40 «Спецкор»

МЕГА

13.05 Природа сьогодення

06.00 «Парма» — «Аталанта».

00.00 «Шахтар» — «Інгулець».

18.00 «Секретні матеріали»

04.10 Фізкульт ура!

11.20 Прихована реальність

Чемпіонат України

05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова

21.40 Час-Time

світової

Чемпіонат Італії

війни»
03.10 Обережно, діти!

10.10, 1.30 Речовий доказ
ФУТБОЛ-2

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

21.00 Час новин. Підсумки дня

Італії

07.45 Х/ф «З Парижа з

11.15 «Загублений світ»

19.30 «Велика політика»

08.25 Правда життя

02.30 Оттак Мастак!

історія»

02.50 Служба розшуку дітей

війна»

«Фіорентина». Чемпіонат

06.00 Х/ф «Втрачений скарб»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

01.50 «Маріуполь» — «Десна».

22.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

Останній бій»

12.40 «Минай» — «Ворскла».

10.20 «Львів» — «Олімпік».

Огляд туру
КАНАЛ «2+2»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

03.40 «Відеобімба-2»

15.45 Т/с «Слід»

12.40 Т/с «Дефективи»

19.00 Мама реготала.

01.20 Х/ф «Шлях чарівника»

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

«Новини країни»
НЛО-ТБ

22.30 Т/с «Винищувачі-2.

15.30, 16.10 Час «Ч»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

«Репортер». Новини

01.50, 3.35 «Речовий доказ»

розковбас»

21.20 Т/с «Пес»

5 канал

Чемпіонат Італії

18.30 «Акцент»

23.40 Х/ф «Офісний

Прем’єра

02.55 Зона ночі

розшуку»
17.50 «Вартість життя»

анаболіки»

02.55 Я зняв!

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

09.00 Х/ф «Вінчання зі

якщо зможеш»

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15 Х/ф «Зворотна
тяга»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

«Свідок»

11.00 Х/ф «Піймай шахрайку,

04.55 «Телемагазин»

01.00 Т/с «Дівчата війни»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15

08.30 Т/с «Надприродне»

02.25 Комедія «Сусіди-2»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

свідок»

з Костянтином Стогнієм

07.35 Орел і решка

01.50 Т/с «Гречанка»

00.30 «Суперчуття»

07.55, 17.00, 2.50 «Випадковий

06.30 Ранок у великому місті

09.50 Місія: краса

01.25 Секретний фронт

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

06.20 «Будьте здоровi»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.55 Т/с «Таємні двері»

03.50 Реальна містика

23.00 «Боротьба за виживання»

05.00 «Top Shop»

04.35 Факти

06.00, 7.30 Kids’ Time

01.30 Телемагазин

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

НТН

05.00 Абзац

04.25 Еврика!

3.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

00.05 Т/с «Любов за законом»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

04.10 Д/ф «Перехрестя балу»

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

18.55, 22.00 «Підводний всесвіт»
19.55 «Дикі тварини»

ICTV

стежці війни»

15.20 Країна пісень
16.30 Т/с «Гордість»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 23.10 «Слідство вели... з

Новини
16.45, 19.30, 4.30 ТСН

наосліп»

Головне
09.30 Х/ф «Авраам:
охоронець віри»

ІНТЕР

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»

20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.30 Сімейка У
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна
У-2

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

12.15, 16.15 4 весілля

10.00, 22.00 «Орел і решка.

13.15, 1.45 Панянка-селянка

Навколо світу»
11.50 Х/ф «Кохання не за
розміром»
13.35 Х/ф «Серцеїд»
15.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Супершістка»
00.00 Країна У
01.15 Казки У
02.45 Щоденники Темного

00.00 Т/с «Межа»

04.15 Віталька

03.30 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ТРАВНЯ 2021

13 травня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00, 4.15 Енеїда
06.30 М/ф «Кульбаба — товсті
щоки»
06.40 М/ф «Цап та Баран»
06.50 М/ф «Ходить гарбуз по
городу»
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 Т/с «Наші матері — наші
батьки»
10.20 Земля, наближена до неба
10.50 Невідомі Карпати
11.00 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с «Гордість»
17.25 «Дикі тварини»
18.55 Фінал Кубка України
з футболу 2020-2021
рр. «Динамо» (Київ)
— «Зоря» (Луганськ)
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 «Підводний всесвіт»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
00.30 «Суперчуття»
01.00 Т/с «Дівчата війни»
02.35 «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа
Вітер»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

03.20 Д/ф «Іспит на людяність»

06.25 Стоп-реванш

09.30 Машина часу

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

18.00 «Секретні матеріали»

10.55 «Слідство ведуть

18.15, 2.40 «Спецкор»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Вартість життя»
07.55, 17.00, 2.45 «Випадковий

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН
09.25, 10.20, 5.30 «Життя

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15

відомих людей»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»

09.00 Х/ф «Чужі тут не

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

16.30 «Речдок. Особливий

кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»

випадок»
18.00, 19.00, 4.10 «Стосується
кожного»

20.35 «Чистоnews-2021»
20.40 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Жахи «Віджа: походження
зла»
02.40 Жахи «Щось»

20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Убивства в
алфавітному порядку»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

екстрасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

новини»

18.05 «Супермама»

20.15, 22.45 Т/с «Все не

00.55 «Легенди бандитської

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45

Одеси»
01.50, 3.40 «Речовий доказ»

«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.20 М/с «Сімпсони»
12.45 Т/с «Дефективи»
14.15 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Мама реготала.

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

05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова

04.55 Т/с «Таємні двері»

10.50 Мисливці на дива
11.45 Реальна містика. Новий

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»

сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-5»
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кришталеві
вершини»
23.10 Слідами
23.50, 2.00 Т/с «Лінії життя»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.50 Місія: краса

11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День

07.35 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Баррі Сіл: король
контрабанди»
13.10 Екси

16.10 Т/с «Форсаж-8». «Розтин
15.10, 19.00 Хто зверху?

покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Прем’єра
22.35 Т/с «Винищувачі-2.
Останній бій»

21.00 Х/ф «Хлопці зі
стволами»
23.20 Х/ф «Спадковість»
01.50 Х/ф «Шлях чарівника»

01.30 Громадянська оборона

02.00 Т/с «Гречанка»

02.20 Секретний фронт

04.55 «Телемагазин»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

03.00 Я зняв!

02.45 Зона ночі

15.30 Час «Ч»

21.40 Час-Time

16.10 Таємниці війни

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

18.50, 3.10 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.25 Т/с «Одинак»
23.15, 1.05 Т/с «CSI: місце

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші

02.40 Служба розшуку дітей

польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»

Чемпіонат України
01.10 «Інтер» — «Рома».
Чемпіонат Італії
03.30 «Аякс» — «Венло».
Чемпіонат Нідерландів

злочину»
ФУТБОЛ-2

04.15 «102 Поліція»
05.45 Телемагазини

06.10 «Аталанта» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії
08.10 «Рентістас»
— «Сан-Паулу». Кубок
Лібертадорес
10.00, 16.15, 19.45, 22.30 Футбол
NEWS

15.15, 17.25, 19.30, 21.30,
23.30, 0.40, 3.50 Топ-матч
07.55, 4.00 «Торіно» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
10.00 «Лестер» — «Севілья».
1/8 фіналу (2016 р. /17).
Ліга Європи УЄФА
12.00 Журнал. УЄФА Євро-2020
12.40 «Інтер» — «Рома».

Чемпіонат України

17.40 «Аталанта» —

Італії

Євро-2020
15.25 LIVE. «ПСВ» — «Зволле».

КАНАЛ «2+2»

Чемпіонат Нідерландів
17.25, 3.00 Журнал Ліги
чемпіонів

07.50 Х/ф «12 раундів»

18.00, 21.10 «Студія LIVE»

09.55 Х/ф «Мисливці за

18.55 LIVE. «Динамо»

скарбами»
12.05 «Загублений світ»

— «Зоря». Фінал. Кубок
України

07.00 Бандитський Київ
08.30 Правда життя
10.30, 1.25 Речовий доказ
11.40 Прихована реальність

13.20 Тваринна зброя

16.10, 20.50 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.05, 21.45 Він і вона. Бій за
життя

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Майстри ремонту
08.20, 18.10 Шість соток
12.00, 17.20 Удачний проєкт
13.00, 21.40, 0.40 Корисні поради
14.30 Квартирне питання
15.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові

18.00 Дикий і живий

03.20 Зіркові долі

22.35 Горизонт

03.50 Арт-простір

23.35 Вирішальні битви Другої

04.10 М/ф

00.30 Бойовий відлік

19.40 «Барселона» — «Інтер»
(2009 р. /10). Ліга
чемпіонів УЄФА
21.40 «ПСВ» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів
23.45, 2.55 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
00.55 LIVE. «Велес» — «ЛДУ
Кіто». Кубок Лібертадорес

ТЕТ

02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Люди перемоги

06.00 «ТЕТ Мультиранок»

04.05 Історія українських земель

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15,

05.25 Теорія Змови

20.15 Одного разу під
Полтавою

Чемпіонат Нідерландів

чемпіонів УЄФА

22.00 «Прямий контакт»

03.30 «Нічне життя»

06.00 Скарб.UA

15.25 LIVE. «Аякс» — «Венло».

20.00 «Прямий ефір»

14.55, 22.00 Журнал. УЄФА

00.00 Т/с «Межа»

світової

«Беневенто». Чемпіонат

21.30 «WATCHDOGS»

МЕГА

15.15, 19.55 Їжа богів

14.45 Журнал Ліги чемпіонів

13.05 «Гамбург» — «Ювентус»

04.10 Фізкульт ура!

Чемпіонат України

10.20 «Колос» — «Динамо».

Огляд туру

21.00 Час новин. Підсумки дня

14.15, 18.55 Елемент

Чемпіонат Італії

12.10 Чемпіонат Нідерландів.

03.10 Обережно, діти!

06.00 «Шахтар» — «Інгулець».

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30,
ФУТБОЛ-1

19.30 «Прямим текстом»

12.30 Містична Україна

03.40 «Помста природи»
04.55 «Зловмисники»

війни»

війна»

22.50 «Шахтар» — «Інгулець».

(2000 р./ 2001 р.). Ліга

06.00 Х/ф «Кон експрес»
СТБ

сезон

18.15 «Ехо України»

23.50 Х/ф «Операція «Фінал»
02.05 Оттак Мастак!

09.00 Зоряний шлях. Новий

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.35 Факти

04.10 Контролер

22.55 Т/с «Трава під снігом»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

23.15 Х/ф «До мене, Мухтар!»

Сьогодні

05.00 Абзац

04.25 Еврика!

01.45 Телемагазин

06.00, 8.00, 0.40, 5.20 Топ-матч

18.30 «Акцент»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.20 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

00.25 Т/с «Любов за законом»

випадково»

розшуку»
17.50 «Правда життя»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

ICTV

5 канал

10.50, 13.00, 19.30 Т/с

історія»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

17.10 Мелодрама «Навчи мене

19.05 «Як вийти заміж»

15.00 «Легенди карного

Новини

14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»

ходять»

«Коломбо»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

15.50 «Світ навиворіт»

15.45 Т/с «Слід»

«Свідок»

Леонідом Каневським»

«Інтером»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

свідок»

05.25, 22.40 «Слідство вели... з

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45 «Орел і решка. Шопінг»
09.35, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

08.45 Сімейка У
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45 Країна У-2
12.15, 16.15 4 весілля
13.15, 0.45 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

11.30 Х/ф «Серцеїд»
13.00 Х/ф «Шоколад»
15.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»

17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Воллі»
23.00 Х/ф «Гудіні»
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ТРАВНЯ 2021
UA: Перший

14 травня

КАНАЛ «1+1»

06.00, 4.40 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав»
06.50 М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.55, 2.05,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Т/с «Наші матері — наші
батьки»
10.20 Земля, наближена до неба
10.50 Невідомі Карпати
11.10 Телепродаж
11.45 Пишемо історію. Андрій
Шептицький
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’яті українців, які
рятували євреїв під час
Другої світової війни
12.01, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.30, 2.40, 5.45
Спорт
15.20 Розсекречена історія. Чому
українці рятували євреїв?
16.30 Т/с «Гордість»
17.25, 0.45 Перша шпальта
18.55 «Підводний всесвіт»
19.55 «Дикі тварини»
21.55, 0.40, 2.50, 5.55 Спорт.
Аспект
22.00 Х/ф «Її серце (Чужа
молитва)»
01.10 Схеми. Корупція в деталях
01.35 #ВУКРАЇНІ

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

03.00 «Зворотний відлік»

06.25 Невигадані історії

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»
06.25, 3.50 «Правда життя»
07.55, 3.20 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 5.05 ТСН
09.25, 10.20, 3.10, 6.05 «Життя
відомих людей»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.15 Бойовик «Падіння
Лондона»
22.10 Драма «Апокаліпсис
сьогодні»
01.15 Мелодрама «Від сім’ї не
втечеш»

10.40, 13.00, 19.30 Т/с
«Коломбо»
14.50 Х/ф «Балада про
солдата»

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,

21.30 «Мир чи війна»

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»

09.30 Машина часу

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.00 Топ-матч

12.01, 13.00, 14.00, 15.00,

06.10 «Минай» — «Ворскла».

17.00 «Репортер». Новини

Чемпіонат України

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

12.00 Хвилина мовчання. День
пам’яті

08.10 «Велес» — «ЛДУ Кіто».

«Беневенто». Чемпіонат
Італії

(2001 р./02). Ліга

19.00 «Ехо України»

чемпіонів УЄФА

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

11.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.40 «Спецкор»
18.50, 3.10 «ДжеДАІ»

21.20 Х/ф «Командо»
23.10 Х/ф «День, коли Земля

16.00, 19.10 «Студія LIVE»

Фінал. Кубок України

Чемпіонат України
22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
Прем’єра
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд

23.30 «Детектор брехні»

лікар-5»

10.10 Громадянська оборона
11.15, 13.15 Х/ф «Міст

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

шпигунів»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф «Зелена
миля»

Несі»
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Ясон та
аргонавти»
14.40 Х/ф «Судний
день»
16.50 Х/ф «Дракон
Піта»
18.50 Х/ф «Білий
полон»
21.00 Х/ф «Кінг Конг»
00.50 Вар’яти

01.45 Телемагазин

18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Міцний горішок»
22.40 Х/ф «Міцний
горішок-2»
01.25 Х/ф «Дюнкерк»

04.00 Реальна містика

03.00 Я зняв!

02.25 Зона ночі

15.30, 16.10 Час «Ч»

21.40 Час-Time

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Лист надії»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

причини і наслідки»

02.20 Служба розшуку
дітей

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

війна»
19.20 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»

війни»
03.10 Обережно, діти!

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

07.45, 12.30, 14.30, 16.30, 21.15,

13.15 Тваринна зброя

12.00, 17.20, 21.40 Удачний

1.50, 3.50 Топ-матч

14.10, 18.50 Елемент

08.00, 11.10 «Студія LIVE»

15.10, 19.50 Їжа богів

13.00, 1.00 Корисні поради

08.55, 21.25 «Динамо»

16.05, 20.50 Крізь простір і час із

14.30 Квартирне питання

— «Зоря». Фінал. Кубок

Морґаном Фріменом

проєкт

15.30 Дачна відповідь

17.00 Він і вона. Бій за життя

01.40 Формула любові

12.00 «AUTO ГОЛ!»

17.55 Дикий і живий

03.20 Зіркові долі

12.40 «Торіно» — «Мілан».

21.45 Друге життя звичайних

03.50 Арт-простір

Чемпіонат Італії

Чемпіонат України
16.40 «Аталанта» —

зупинилась»

01.35 «ПСВ» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів
03.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

Чемпіонат Італії

весілля»
03.40 «Відеобімба-2»
04.30 «Нишпорки»

22.35 Горизонт
23.35 Вирішальні битви Другої

00.40 Бойовий відлік

08.15 Х/ф «Легенда про

Італії

02.45 Страх у твоєму домі

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра

10.00 Х/ф «Регентруда»

04.20 Скептик

11.10 Х/ф «Проти природи:

19.25 «Ювентус» — «Челсі»

велика подорож

(2012 р. /13). Ліга
чемпіонів УЄФА

К1
06.30 «Top Shop»

23.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

08.00 М/с «Юху та його друзі»

00.00 «Селтік» — «Інтер». 1/16

08.35, 12.35 «Орел і решка.

фіналу (2014 р. /15). Ліга
Європи УЄФА

Навколосвітня подорож»
09.35, 13.35, 22.00 «Орел і
решка. Навколо світу»

«Фіорентина». Чемпіонат

10.30 Х/ф «Шоколад»

Італії

17.20 Х/ф «Останній легіон»

04.00 «Минай» — «Ворскла».
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 «Сантос» — «Бока

08.30 Правда життя

русалку»

03.30 Ілюзії сучасності

19.10 Х/ф «Лікар. Учень

слонів»
12.55 Х/ф «Проти природи-2:
вижити в Серенгет»
14.40 Х/ф «Едвард РукиНожиці»
16.40 Х/ф «Хеллбой-2:
золота армія»
19.00 М/ф «Як приборкати
дракона»
21.00 М/ф «Монстри проти
прибульців»

Авіценни»
01.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс»

22.45 Х/ф «Гудіні»

03.00 «Нічне життя»

00.30 Сімейка У
01.00 Країна У

06.00 Бандитська Одеса
ФУТБОЛ-2

ТЕТ

«Беневенто». Чемпіонат

03.55 «Торіно» — «Мілан».
00.55 Х/ф «Литовське

04.10 М/ф

06.00 «ТЕТ Мультиранок»

23.45 «Наполі» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії

речей

світової

туру

12.10 «Як вийти заміж»

новини»

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

02.00 «Кальярі» —

00.20 Мама реготала. Найкраще

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

08.45 Факти. Ранок
з Костянтином Стогнієм

14.40 «Шахтар» — «Інгулець».

12.05 «Львів» — «Олімпік».

17.10 «Ситуація»

19.25 Х/ф «Розправа»

13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини

сезон

10.20 «Аталанта» —

13.50 «Рома» — «Барселона»

22.10 Х/ф «Скелелаз»

07.25, 19.00, 22.45 «Холостяк»

11.45 Реальна містика. Новий

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Час пік»

08.45 М/ф «Качині історії»

05.10 Х/ф «Винні зірки»

09.50 Місія: краса

України

Чемпіонат України

07.55 Х/ф «Крейсер»

СТБ

04.50 Т/с «Таємні двері»

сезон

Кубок Лібертадорес

15.10 «Дзвінок»

07.50 М/ф «Чіп і Дейл —

«Валькірія»

04.30, 0.50 Факти

«Новини країни»

06.00 Х/ф «16 кварталів»

20.00 Х/ф «Операція

09.00 Зоряний шлях. Новий

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

06.00, 3.00 Оттак Мастак!

10.00 Check-In Україна

04.25 Служба розшуку дітей

08.45 Натхнення

20.10 «Маріуполь» — «Десна».

бурундучки-рятівнички»

06.50 Х/ф «Інцидент у Лох-

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

16.55 «Динамо» — «Зоря».
НЛО-ТБ

05.00 Х/ф «Ліс привидів»

04.20 Еврика!

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

01.30 «Легенди бандитської

02.20, 3.25 «Речовий доказ»

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

08.15 Форшмак

23.30 Х/ф «Опік»

Одеси»

05.10 «Телемагазин»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

13.10, 14.15 «Великий день»

17.00 Х/ф «Летять журавлі»

05.25, 22.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.10, 14.55, 15.50, 0.25
«Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Убивства в
алфавітному порядку»
02.15 «Чекай на мене. Україна»
03.25 «Орел і решка. Дива
світу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

«Свідок»
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»

ІНТЕР

К2

02.15 Казки У

10.20, 1.35 Речовий доказ

06.30, 8.00 Телемагазин

02.45 Панянка-селянка

04.55 «Зловмисники»

Хуніорс». Кубок

11.30 Прихована реальність

07.30 Майстри ремонту

03.35 Віталька

05.45 Телемагазини

Лібертадорес

12.20 Гордість України

08.20, 18.10 Шість соток

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ТРАВНЯ 2021

15 травня
UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда

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

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50,
2.05, 3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Комедія

городу»
07.40 М/ф «Котигорошко»
07.50 М/ф «Колосок»
08.05 «Дикуни. Дикі забави в

«Свати»
18.20 «Світ навиворіт-12.
Пакистан»

зоопарку Сан-Дієго»
09.05 Невидима правда

06.50 «Слово предстоятеля»
07.00 Х/ф «Фанфантюльпан»
09.00 «Готуємо разом. Домашня

10.00, 2.00 «Світ навиворіт»

07.30 М/ф «Ходить гарбуз по

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Зозуля з
дипломом»

19.30, 5.05 ТСН

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «Відпустка за свій
рахунок»
14.30 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»
16.10 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»

20.10 «Чистоnews-2021»

09.50 «Підводний всесвіт»

20.15 «Вечірній квартал»

20.00 «Подробиці»

22.00 «Жіночий квартал»

22.10 «Місце зустрічі»

хмарами»
11.55 Х/ф «Обручка до весни»

23.00 «Світське життя-2021»

13.35, 19.55 «Боротьба за
виживання»
14.30 Телепродаж

00.00 Драма «Апокаліпсис
сьогодні»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

17.15, 21.25 «Дикі тварини»
17.55 Х/ф «Її серце (Чужа
молитва)»
22.00 Х/ф «Страчені світанки»

18.00, 20.00, 23.00, 0.00,

02.30 «Концтабір Ізоляція»

07.25, 3.10 Реальна містика
09.10 Т/с «Веселка в небі»

05.25 Факти

13.00, 15.20 Т/с «Рідні серця»

05.50, 2.25 Секретний фронт

розшуку»
07.40 Х/ф «Будні карного
розшуку»
09.20 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.50 Х/ф «Зникнення свідка»
12.35, 2.35 «Випадковий свідок»
13.45 Т/с «Смерть у раю»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.05 «Свідок»

11.10 Орел і решка

21.15 Х/ф «Жандарм на
відпочинку»
23.10 Х/ф «Літак
президента-2»
01.00 «Таємниці кримінального

06.45 Громадянська оборона
любові»
20.00 Головна тема
23.00, 2.15 Т/с «Дочки-мачухи»

03.40 «Речовий доказ»

07.15 Мама реготала. Найкраще
08.15 М/ф «Аладдін»
09.50 М/ф «Темний плащ»
11.35 Мама реготала
13.30 Т/с «Суперкопи»
15.45 Х/ф «Скелелаз»

22.45 Х/ф «Роккі»

17.00 М/ф «Ілля Муромець і

16.10 Х/ф «Міцний горішок»

Соловій Розбійник»
18.40 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Тор: королівство
темряви»
23.00 Х/ф «Перша відьма»
01.00 Х/ф «Інцидент у ЛохНесі»

помирати з піснею»
21.35 Х/ф «Міцний

інстинкт»
03.05 Х/ф «Секретний
ешелон»
04.35 Х/ф «Благі наміри»

23.55 Х/ф «Міст шпигунів»

02.50 Зона ночі
04.30 Х/ф «Я вбиваю
велетнів»

18.20, 0.35 Невигадані історії

22.00 Д/c «Загадки нацистських

горішок-4.0»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

10.15 Форшмак
10.35 Медекспертиза

19.00 Д/c «Майстри війни»

11.10 Гончаренко рулить
20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

злочинів»
00.10 Є сенс

12.15, 15.15 Концерт

21.00 Час новин. Підсумки дня

новин

09.10 Автопілот

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.10 Обережно, діти!

21.35, 3.00 Вікно в Америку

04.10 Фізкульт ура!

01.10 Д/с «Найбільші танкові

09.30 Майстри ремонту

війна: свідчення війни»

09.40 «Загублений світ»

1/4 фіналу (2018 р./19).

— «Інтер». Чемпіонат

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

13.45 Х/ф «Ера динозаврів»

Ліга Європи УЄФА

Італії

06.45, 10.50 Т/с «Все не

15.30 Х/ф «100 000 000 до н. е.»

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
СТБ

випадково»
08.00 «Неймовірна правда про
зіркок»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф.
Професіонали»
21.25 «Супермама»
01.30 «Слідство ведуть
екстрасенси»

17.00 Х/ф «Сталевий
світанок»
19.00 Х/ф «Втеча з Лос-

ПРЯМИЙ
09.00 «Щасливе інтерв’ю»

19.55 «МЮ» — «Реал». 1/4
фіналу (2002 р./03). Ліга
чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. «Рома» — «Лаціо».

Анджелеса»

Чемпіонат Італії

21.00 Х/ф «Азартні ігри»

23.40 «ПСВ» — «Зволле».

23.00 Х/ф «Втрачений скарб»

Чемпіонат Нідерландів

00.45 Х/ф «Спіймати і вбити»

01.50 «Ювентус» — «Інтер».

02.30 «Помста природи»
03.15 «Нишпорки»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

Чемпіонат Італії
03.55 «Марсель» — «Атлетік».

Новини
10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»
13.15 «Запорєбрик NEWS»
14.15, 15.15, 16.10

06.00, 8.00, 1.30, 3.40 Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Інгулець».
Чемпіонат України
08.10 «Інтер» — «Рома».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 17.55, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

18.00 «Анатомія тижня»

10.45 «Динамо» — «Зоря».

21.00 «Прямий доказ»
21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата шоу»

Фінал. Кубок України
13.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
13.50 «Мілан» — «Аякс». 1/4
фіналу (2002 р./03). Ліга
чемпіонів УЄФА

КАНАЛ «2+2»

23.55 «Фенербахче»

ФУТБОЛ-2

15.55 LIVE. «Дженоа»

06.00 «Шалені перегони-2018»

— «Аталанта». Чемпіонат

01.00 Х/ф «Роккі-2»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

Італії

03.00 Оттак Мастак!

08.00 «ДжеДАІ-2020»

18.05 «Арсенал» — «Наполі».

06.00, 21.10 Аякс» — «Венло».
Чемпіонат Нідерландів

Навколо світу»

ланцюг»
02.30 «Нічне життя»

— «Бенфіка». 1/2 фіналу
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА

К2
06.30 Телемагазин

02.00 «Рома» — «Барселона»«
(2001 р. /02). Ліга
чемпіонів УЄФА
04.00 «Дженоа» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії

07.30 Квартирне питання
09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Корисні поради
11.10 Правила життя
12.50, 22.30 Удачний проєкт

МЕГА

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-1

17.00 «Не наша Russia»
20.30 «Війна за незалежність»

19.45 Футбол NEWS

06.00 Випадковий свідок

15.00, 16.00 «Репортер».

битви»

00.00 Х/ф «Замкнутий

1/8 фіналу (2017 р./18).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

17.50 Х/ф «Крід»
20.15 Х/ф «Крід-2»

12.45 Факти. День

19.10 Х/ф «Міцний горішок-3:

23.30 Т/с «Батьківський

Змій Горинич»

08.4 Натхнення

Документальний фільм
06.10 Телемагазин

15.50 М/ф «Добриня Микитич і
11.40, 13.00 Т/с «Танк»

18.45 Факти. Вечір
01.45 Телемагазин

Тугарин змій»

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час

13.35 «Новини від Христини»
НЛО-ТБ

07.40 Т/с «Один у полі воїн»

14.10 М/ф «Альоша Попович і

11.30 Бла-бла Таксі

11.15, 12.15 «Акценти»

світу»

12.10 У кого більше?

17.00, 21.00 Т/с «Три кольори

винаходи»

19.30 Х/ф «Обережно,
бабуся!»

10.05 Орел і решка. Чудеса світу

невинуватістю»

08.15 Д/с «Неймовірні

НТН
05.55 Х/ф «Інспектор карного

08.10, 10.00 Kids’ Time
08.15 Х/ф «Каспер»

05.20 Еврика!

5 канал

17.00 Міста та містечка

00.20 Д/ф «Малевич»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Вар’яти

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

15.00 Країна пісень
16.05 Концерт «Гетьман»

ICTV
05.10 Скарб нації

18.00, 20.30 Т/с «Випробування

09.20 #ВУКРАЇНІ

10.50 «Гори — життя над

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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08.50, 1.35 Містична Україна

14.30, 19.10 Шість соток
16.10 Дачна відповідь
01.40 Зіркові долі

09.40 Правда життя

03.50 Арт-простір

10.50 Речовий доказ

04.10 М/ф

07.45, 20.55, 1.45, 3.50 Топ-матч

12.00, 23.45 Їжа богів

07.55 «Аталанта» —

12.55 Місця сили

ТЕТ

«Беневенто». Чемпіонат

14.25 Бойові кораблі

06.00 «ТЕТ Мультиранок»

Італії

15.20, 21.00 Астронавти:

10.50 Х/ф «Принц наступник»

09.45 «Ліверпуль» — «Реал»

найважча робота у Всесвіті

(2014 р. /15). Ліга Європи

18.05 Елемент

УЄФА

19.05 Горизонт

11.35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

дракона»
14.20 Х/ф «Кіт у чоботях»

00.40 Тваринна зброя
02.25 Історія українських земель

12.30 «ПСВ» — «Зволле».
К1

Чемпіонат Нідерландів
14.15 «Інтер» — «Рома».
Чемпіонат Італії
16.00, 23.00 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
16.55 «Динамо» — «Зоря».
Фінал. Кубок України
18.55 LIVE. «Ювентус»

12.35 Х/ф «Принцеса для

15.30 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
17.15 М/ф «Дивопарк»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного

06.30 «Top Shop»

разу під Полтавою

08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Х/ф «Останній легіон»
11.15 Х/ф «Лікар. Учень
Авіценни»
14.10, 1.40 «Орел і решка.

19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Країна У-2
23.00 Ігри Приколів
00.00 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ТРАВНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.30, 3.30,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.30 М/ф «Братик Кролик і
Братик Лис»
07.40 М/ф «Будиночок для
Равлика»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
08.20 «Боротьба за виживання»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’яті жертв політичних
репресій
12.01 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
(продовження)
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 MonoKate
14.35 Телепродаж
15.10 Кенгір. Сорок днів свободи
16.55 Пишемо історію. Репресії в
Україні 20—70-х років
17.10 Пишемо історію.
Репресоване духовенство
17.35 Пишемо історію.
Сталінізм. Голод і репресії
17.50 Пишемо історію. Великий
терор
18.05 «Концтабір «Ізоляція»
19.05 «Хижаки підводного
світу»
20.00 Спецпроєкт «Грецька
операція НКВС»
21.25 Дорога до Токіо
22.00 Д/ф «Заручники Путіна:
українські політв’язні
Кремля»
22.55 Д/ф «Будинок «Слово»
00.55 Д/ф «Блаженнійший»
02.55 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Невизначена
особа»
07.20 «Слово предстоятеля»
07.25 «Випадковий свідок»
09.10 Т/с «Смерть у раю»
13.25 Х/ф «Літак президента2»
15.10 Х/ф «Морський
характер»
17.10 Х/ф «Це було в
розвідці»
19.00 Х/ф «Беремо все на
себе»
20.30 Х/ф «Акція»
22.15 Х/ф «Мул»
00.20 Х/ф «Смертоносний
воїн»
02.15 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ
06.00, 2.45 Оттак Мастак!
08.00 М/ф «Аладдін»
09.50 М/ф «Темний плащ»
12.00 Х/ф «Роккі»
14.20 Х/ф «Роккі-2»
16.30 Х/ф «Роккі-3»
18.30 Х/ф «Роккі-4»
20.20 Х/ф «Роккі-5»
22.10 Х/ф «Роккі бальбоа»
00.15 Мама реготала
СТБ
05.20 «Невідома версія. «Не
можу сказати «прощавай»
06.05 «Невідома версія.
«Екіпаж»
07.00 Х/ф «Екіпаж»
09.25 Х/ф «Молода дружина»
11.15 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»

16 травня

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

ІНТЕР
05.50 Х/ф «Собор Паризької
Богоматері»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

09.00 «Готуємо разом»

з Дмитром Комаровим»
12.00 «Світ навиворіт-12.
Пакистан»
13.10, 2.10 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації-2021»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 Х/ф «Аватар»

10.00, 11.00, 12.00, 12.50 «Інше
життя»
13.45 «Речдок. Випереджаючи
час»
18.10 Х/ф «Більше, ніж
життя»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Тато»

09.45 Т/с «Кришталеві
вершини»
17.00, 21.00 Т/с «Авантюра»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Кохання під
мікроскопом»
01.45 Телемагазин

23.50 Х/ф «Мерседес» тікає
00.10 Трилер «Ексмахіна»
05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

від погоні»
01.25 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «Зачароване

05.55 Більше ніж правда
06.50 Реальна містика

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 10.50 «Мандруй Україною

05.15 Скарб нації
05.30 Факти

05.50 Сьогодні

08.00 «Сніданок. Вихідний»
08.00 «уДачний проєкт»

ICTV

королівство»

07.45, 2.00 Секретний фронт
09.30, 1.15 Громадянська
оборона
11.25, 13.00 Х/ф «Міцний
горішок-2»
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Міцний горішок-3:
помирати з піснею»
16.15 Х/ф «Міцний
горішок-4.0»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Міцний горішок5: гарний день, щоб
померти»
23.05 Х/ф «Червоний»

12.00 Х/ф «Дракон Піта»
14.00 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор: королівство
темряви»
18.20 Х/ф «Тор: рагнарок»
21.00 Х/ф «Чорна пантера»
23.40 Х/ф «Воїни світла»
01.40 Improv Live Show

03.00 Гучна справа

02.45 Антизомбі

03.50 Т/с «Жіночий лікар-5»

03.35 Я зняв!

02.30 Вар’яти

23.10 Д/c «Друга світова війна:

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00,

08.05 Невигадані історії

15.15 Концерт

20.10, 2.15 Машина часу

17.00, 20.00, 23.00, 0.00,

08.25 Vоїн — це я!

17.10 Д/c «Масштабні інженерні

21.00 Час новин. Підсумки дня

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.35 Натхнення

новин

09.00 Божественна літургія ПЦУ

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
07.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
13.00 «МастерШеф.
Професіонали»
15.20 «Супермама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
23.10 «Таємниці ДНК»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.01, 13.00,
14.00, 17.00 «Репортер».
Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
12.00 Хвилина мовчання. День
пам’яті
13.10, 20.00, 22.00 «Ехо України»
14.10, 15.30 Документальний
фільм
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.25 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Помста природи»
07.00 «ДжеДАІ-2019»
08.15, 0.45 «Загублений світ»
13.20 Х/ф «Меч дракона»
15.20 Х/ф «Командо»
17.10 Х/ф «Гра на
виживання»
19.00 Х/ф «Джек Райан:
теорія хаосу»
21.00 Х/ф «Сила стихії»
23.00 Х/ф «Земля, забута
часом»
02.35 «Відеобімба-2»
04.10 «Найкраще»
04.15 «102 Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

11.00 Божественна літургія
УГКЦ
12.15 Індійський фільм
ФУТБОЛ-1
06.00 «Інтер» — «Ліверпуль».
1/8 фіналу (2007 р./08).
Ліга чемпіонів УЄФА
07.45, 15.10 Журнал. УЄФА
Євро-2020
08.15, 3.40 «Дженоа»
— «Аталанта». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 17.55, 19.45, 23.00
Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50 «Ювентус» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
12.40 «AUTO ГОЛ!»
13.05 «Динамо» — «Зоря».
Фінал. Кубок України
15.55 LIVE. «Беневенто»
— «Кротоне». Чемпіонат
Італії
18.05, 18.45, 20.55, 3.30, 5.30
Топ-матч
18.15, 1.10 Журнал Ліги
чемпіонів
18.55 LIVE. «Парма» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
21.20 «Великий футбол»
23.20 «Фіорентина» —
«Наполі». Чемпіонат Італії
01.40 «Арсенал» — «Порту»
(2008 р./09). Ліга
чемпіонів УЄФА

помилки»

21.20 Вечірній преЗЕдент

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко
19.00 Д/c «Майстри війни»
12.55, 21.20 Журнал Ліги
чемпіонів
13.25 LIVE. «Фіорентина»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
14.15 Футбол NEWS
15.25 LIVE. «Вітесс» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
19.15 «Динамо» — «Зоря».
Фінал. Кубок України
21.40 LIVE. «Мілан»
— «Кальярі». Чемпіонат
Італії
23.40 «Севілья» — «Атлетік».
1/4 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
02.15 «Аякс» — «Панатінаікос».
1/2 фіналу (1996 р. /97).
Ліга чемпіонів УЄФА
04.00 «Беневенто» —
«Кротоне». Чемпіонат
Італії
МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.40, 1.40 Містична Україна
09.30 Правда життя

свідчення війни»
00.10 Д/с «Найбільші танкові
битви»

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

01.55 Огляд преси
03.10 Обережно, діти!
04.10 Фізкульт ура!

10.40 Речовий доказ
11.50, 23.45 Їжа богів
12.45 Місця сили
14.30 Бойові кораблі
15.25, 21.00 Астронавти:
найважча робота у Всесвіті
18.10 Елемент
19.10 Горизонт
00.45 Тваринна зброя
02.20 Брама часу

08.40, 14.40 Шість соток
10.20 Удачний проєкт
12.00 Корисні поради
13.00 Правила життя
18.00 Неймовірні історії кохання
20.30 Дачна відповідь
01.40 Формула любові
03.20 Зіркові долі
03.50 Арт-простір

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і решка. На краю
світу»
09.30 Х/ф «За п’ять кроків до
кохання»
11.30 Х/ф «Якщо тільки»
13.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс»
02.10 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30 Телемагазин
07.30, 0.10 Ідеї ремонту
07.40 Квартирне питання

04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 «ТЕТ Мультиранок»
11.50 М/ф «Дев’ять»
13.20 М/ф «Супершістка»
15.20 М/ф «Воллі»
17.05 М/ф «Монстри проти
прибульців»
18.50 Х/ф «До зустрічі з
тобою»
21.00 Х/ф «Воду слонам»
23.30 Панянка-селянка
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-2
06.00, 17.25 «Ювентус»
— «Інтер». Чемпіонат
Італії
07.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
08.45 «Реал» — «Баварія». 1/2
фіналу (1999 р. /00). Ліга
чемпіонів УЄФА
10.35 Журнал. УЄФА Євро-2020
11.05 «Рома» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ВІЗИТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Київ відвідав ревізор...

Нетаньяху не зміг сформувати
коаліцію

З чим прибув до України держсекретар США
Ігор ВІТОВИЧ, Інна СТЕПАНЧУК

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн
Європи. В рамках цього турне 5-6 травня
він здійснив робочий візит до Києва, де
провів переговори з керівництвом України. До Києва Блінкен прибув пізно ввечері середи з Лондона, де брав участь у
засіданні глав МЗС «Великої сімки» . Як
повідомили в Держдепартаменті США,
заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом із Блінкеном.
Держсекретар США під час саміту «Великої сімки» (G7) у Лондоні закликав
учасників спільно працювати над тим,
аби протистояти російській поведінці. За
словами Блінкена, провідні країни світу
мають «притягувати Росію до відповідальності за її дії та тиснути на Москву,
аби та дотримувалася своїх міжнародних
зобов’язань і обіцянок».

Президент Болгарії
розпустить парламент
Дострокові парламентські вибори відбудуться у Болгарії 11 липня. Це рішення прийняв президент Румен Радев після
того, як Болгарська соціалістична партія
(БСП) не змогла створити уряд. На виборах, що відбулися 4 квітня, жодна партія
не набрала більшості, а також не створено
коаліції. Згідно з Конституцією, після трьох невдалих спроб сформувати уряд президент розпускає парламент і призначає
нові вибори. Перед БСП, яка фінішувала
на виборах iз третім результатом, невдалі
спроби створити уряд здійснили партії
ГЕРБ та «Є такий народ», які посіли на
виборах, відповідно, перше і друге місця.
Румен Радев повинен офіційно розпустити
парламент 11 травня. Президент Болгарії
попередив: якщо уряд не зможе сформуватися після нових виборів, це може призвести до конституційної кризи.

«Почути від української сторони
про їхні плани»
Детально про теми візиту розповів в.о.
помічника заступника держсекретаря
США посол Філіп Рікер. «Ми використовуємо ці зустрічі, щоб наголосити на тих
сферах, де ми маємо занепокоєння, а також підкреслити сфери, де ми бачимо прогрес, почути від української сторони про
їхні плани і дізнатись, як ми можемо допомогти, використовуючи наші програми
допомоги, наші поради», — наголосив посол.
Перша зустріч американського гостя відбулася у МЗС з міністром Дмитром
Кулебою. «Важливо, що мій колега та
друг секретар Блінкен здійснює перший
візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США
як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у
безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору», — написав український міністр у твіттері.
Після цього пан Кулеба та Ентоні Блінкен спустилися до Стіни пам’яті полеглих
за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, де поклали квіти і
вшанували пам’ять загиблих. У церемонії
також узяв участь очільник Православної
церкви України митрополит Епіфаній.
Після покладання квітів Блінкен разом
із митрополитом Епіфанієм відвідав Михайлівський Золотоверхий собор. «Вшанування державним секретарем США біля
Стіни пам’яті новітніх героїв — захисників України — засвідчило повагу нашого
союзника до боротьби українського народу за краще майбутнє, за власну демократичну, суверенну, європейську державу»,
— наголосив глава ПЦУ.
У свою чергу, пан Блінкен назвав метою свого візиту в Україну підтвердження
партнерства і співпраці між країнами. «Я
щасливий знову повернутися в Україну. Я
тут iз дуже простої причини: представляю
президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності і
незалежності, засвідчити нашу відданість
роботі з вами, поки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з
корупцією», — сказав Блінкен.
Згодом з американськими гостями зустрілися керівники парламентських фракцій та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. «Зустріч була дуже конструктивна
і символічна. Коли Україну відвідує серед
перших країн одна з найвищих посадових
осіб США, це є символ важливості України для Сполучених Штатів, — написав за
результатами цієї зустрічі п’ятий президент Петро Порошенко. — І держсекретар,
і Вікторія Нуланд сказали про концентрацію зусиль на проведенні і захисті реформ.
Бо коли руйнуються реформи, зроблені на-

Лідер партії-переможниці виборів в
Ізраїлі Біньямін Нетаньяху не знайшов партнерів для формування правлячої коаліції.
Незабаром на країну можуть чекати нові вибори, припускають оглядачі. Поки що президент країни Реувен Рівлін обговорив питання формування правлячої коаліції з головним конкурентом Нетаньяху Яіром Лапідом, лідером партії «Єш Атід», яка на
виборах 23 березня посіла друге місце, та
Нафталі Бенетом, ексміністром оборони
Ізраїлю та лідером партії правого спрямування «Яміна». Отримавши від президента країни Реувена Рівліна мандат на формування уряду, голова партії «Єш атід» Яір
Лапід пообіцяв, що постарається сформувати уряд єдності якомога швидше. Водночас оглядачі зазначають, що шанси Бенета
створити коаліцію є такими ж низькими, як
і у Нетаньяху.

❙ Зеленський i Блінкен: коли рукостискання під забороною.
шою командою, у тому числі й за участі Ентоні Блінкена у 2014, 2015, 2016 роках, це
є неприйнятним. У ході зустрічі був дуже
позитивний меседж, і всі політичні сили
зараз задекларували, що захист українського суверенітету і відсіч російській агресії
— це найвищий пріоритет».
Петро Порошенко додав, що передав
держсекретарю чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і
необхідність отримання Плану дій щодо
членства в НАТО, і підтримки України в
позиціях переговорів щодо вступу в НАТО
і ЄС. Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам у протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин.
«Ми попросили, щоб США взяли участь у
Кримській платформі й спільно обговорили активізацію Нормандського формату,
— додав Порошенко. — Призначення спеціального представника США для відсічі
російській агресії і координації дій з ЄС.
Підкреслили важливість співпраці з МВФ.
Бо на сьогоднішній день вона зруйнована.
Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне,
що ми мали протягом п’яти років нашої
каденції, — це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була
відновлена».

«Україна регулярно зазнає
людських втрат»
Президент України Володимир Зеленський із держсекретарем паном Блінкеном зустрічався вперше. На пресконференції за результатами зустрічі Володимир
Зеленський повідомив, що запросив президента США до України з нагоди 30-річчя
незалежності. Також на зустрічі йшлося
про військову та фінансову підтримку України Сполученими Штатами, яка, за словами Зеленського, «відчувається і навіть
збільшується». Президент України згадав
про підготовку «серйозної двосторонньої
угоди», деталі якої буде оприлюднено пізніше. Також порушувалося питання вступу України до Північноатлантичного альянсу та безпеки в Чорному та Азовському
морях. Щодо останнього питання, то, як
зазначив Володимир Зеленський, «є одна
фундаментальна ідея, про яку поки що не

буду говорити публічно, бо потрібно узгодження обох сторін».
У свою чергу, пан Блінкен наголосив,
що хоча Росія відвела частину своїх військ
та озброєння від кордонів з Україною, загрози залишаються, тому варто не втрачати пильність. «Ми спостерігаємо і постійно контактуємо, і я високу ціную те стримування, яке продемонструвала Україна,
яка регулярно зазнає людських втрат», —
зазначив пан Блінкен.
Представники чинної на цей час в Україні влади по своєму інтерпретують мету
візиту Блінкена до Києва. Як розповів в
ефірі провладного телеканалу «Україна
24» заступник міністра закордонних справ
України Євген Єнін, Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар
США відвідає з повноцінним двостороннім візитом. І в цих словах цілком прозоро проглядають наміри влади в Києві використати цей візит для самореклами та підтвердження власної важливості.
За словами Єніна, насамперед цей візит розглядається «як сигнал надзвичайно потужної підтримки з боку Сполучених
Штатів у протидії російській гібридній агресії». «Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як політичної, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на
подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізацію усіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов’язані з національною безпекою та обороною», — заявив
Єнін. Також, додав він, планується обговорити питання активізації взаємодії у сфері
торгівлі та інвестицій.
Тим часом британське видання «Файненшл Таймс» пише, що мирний процес в
Україні зайшов у глухий кут, а готовність
США посилити свою роль у врегулюванні
конфлікту після заяви Зеленського — під
питанням. На цьому тлі можливі переговори з Путіним не виглядають обнадійливими. Ймовірно, що бажання Зеленського за
будь-яку ціну зустрітися з Путіним також
було темою переговорів з Блінкеном. Зустріч Блінкена із Зеленським потрібно сприймати не як сигнал підтримки останнього,
а насамперед як сигнал Кремлю стримати
свої агресивні наміри стосовно України. ■

США для німців є більшою
загрозою, ніж Китай і Росія
Понад третина німців вважає, що Сполучені Штати є більшою загрозою для демократії у Німеччині, ніж Китай та Росія.
Згідно з результатами опитування, що його
в середу, 5 травня, опублікував німецький
Інститут досліджень ринку, понад третина
німців вважає США більшою загрозою німецькій демократії, ніж Китай і Росію. 36
відсотків німців вважають, що дії США загрожують демократії у їхній країні. 33 відсотки приписують такий ефект політиці Китаю. У свою чергу, в Росії загрозу вбачає
29% респондентів. 51 відсоток німців вважає, що вплив США на стан демократії у
світі є негативним. 32 відсотки — що позитивний. Експертка Юстина Готковська
з Центру східних досліджень в інтерв’ю німецькому виданню «Вельт» заявила, що в
конфліктних ситуаціях зосередженість Німеччини на діалозі з Росією лише спонукає
Москву до ескалації.

Світовий рекорд
iз народження дітей
25-річна Халіма Сіссе з західноафриканської країни Малі народила відразу дев’ятеро дітей. Місцеві лікарі під час
скринінгу виявили в неї семеро дітей і побоялися, що не зможуть організувати безпечні пологи. Тому жінку за урядовий кошт
перевезли до більш сучасного пологового будинку в Марокко. Місцеві лікарі «прогледіли» двох малюків, бо, в підсумку, жінка з допомогою кесаревого розтину у вівторок, 4 травня, народила дев’ятеро дітей:
п’ятьох дівчаток і чотирьох хлопчиків, повідомляє Бі-Бі-Сі і «Рейтер». Мати і немовлята почуваються добре. Після кількох
тижнів перебування під доглядом в інкубаторі мати та діти повернуться на батьківщину, де на них очікують батько та двоє
старших сестричок. Міністерка охорони
здоров’я Малі Фанта Сібі привітала малійських та марокканських лікарів зi «щасливим завершенням». У світі вже зареєстровано два випадки дев’ятерні: 1971 року в
Австралії та 1999 року в Малайзії. Але всі
діти померли через кілька днів після народження. На цей час у Книзі рекордів Гіннесса як рекордсменка світу значиться американка Надя Сулеман, яка народила восьмеро дітей і всі вижили. Зараз їм по 12 років.
Запліднення було штучним. ■
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■ ДОПОМОГА

Квашена капуста «Смерть рашистам»
Як літнє подружжя фронтовиків підгодовувало
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Телефоную Ользі Сакало на мобільний телефон і, чекаючи, поки вона відповість, слухаю її рингтон — Державний Гімн України. «Нашу хату знайти неважко, — запевняє мене жінка, — у нас біля воріт майорить
державний прапор, а гараж від вулиці пофарбований у жовтий і блакитний кольори». Три прапори розвішані
й на стінах усередині оселі Сакалів. «То наше найбільше багатство», — показуючи їх, говорить пані Ольга. На
них написані подяки від бійців з різних підрозділів: «Дякуємо, що ви є», «Разом ми непереможні», «Мирного
неба вам над головою»… «Найбільше мені подобається оцей напис: «Вітання шановній поетесі від поета
Назара», — посміхається Ольга Сакало, яка пише вірші.

Надихнув патріотизм наших
бійців
Подружжя Сакалів — пані
Ольга, якій нині 72 роки, і пан
Олександр, котрому цими днями виповнюється 80 років, —
із села Ковалівка Полтавського
району почали займатися волонтерською діяльністю ще наприкінці 2013-го. Понад сім років
тому, говорять, були дещо молодшими й мали більше сил.
Олександр Сакало пригадує:
«Дружина варила борщі, картоплю, пекла пироги, вкутували
все це в багажнику нашої «Таврії» й відвозили на Майдан до
Полтавської облдержадміністрації, а також на блокпост, який
тоді, було, облаштували на в’їзді
до Полтави. А коли розпочалася
війна на сході України, як могли,
підтримували наших солдатів на
фронті. Спершу співпрацювали
з Наталією Талиповою й возили
допомогу до кімнати № 101 облдержадміністрації. Згодом доправляли продукти й необхідні
для наших вояків речі на трасу.
На ту пору волонтерка Наталія
Матвійчук збирала допомогу в
Опішні, ми ж вантажили до автівки все, що самі приготували,
а також зібрали в односельців (бо
багато ковалівчан нам дуже допомагали), і на трасі передавали
їй. Причому в будь-який час доби
— бувало таке, що й о 12-й, і о 3-й
годині ночі».
«У 2019 році в Олександра
стався перший інфаркт. А тижнів через два після того, як його
виписали з лікарні, потрібно
було, як завше, вивозити продукти для бійців на трасу, — продовжує розповідь чоловіка пані Ольга. — Я боялася, аби йому не стало зле за кермом, тому звернулася до нашого сільського голови
Олександра Бублика. То він не
тільки сформовану нами допомогу відвіз, а й прихопив барильце
меду з власної пасіки».
До Полтавського військового
шпиталю подружжя відвозило
яблука зі свого саду. «Позаминулого року вони так рясно вродили! Тож бувало так: продам яблука на базарі й на виручені гроші
куплю бензин. А наступного дня
вже веземо їх до госпіталю. Загалом доправили їх пораненим бійцям, мабуть, кілограмів 700 —
через день відвозили по 10 відерних ящиків. Принагідно віддав
хлопцям і нові босоніжки, які
донька подарувала, — навіщо
мені такі модні? — зазначає пан
Олександр. — А перед цим, коли
до шпиталю ще вільно пропускали відвідувачів, ми постачали
прямо до їдальні квашені капусту та помідори, томатний сік, а
також свіжі овочі зі свого городу.
Маємо 20 соток землі, тож свідомо всього саджали більше, аби
мати змогу допомагати нашим
військовим. Скажімо, тільки самої капусти вирощували 300 головок, а нам на двох скільки її
потрібно?»
А ще пані Ольга цілими пар-

тіями пекла пиріжки й передавала нашим воякам на фронт. «Бувало, вставала о 5-й годині ранку,
готувала тісто, а потім витрачала
цілий день на те, аби спекти майже сотню пиріжків. Пекла пироги з калиною, капустою, сиром,
картоплею, вишнями, яблуками, сливами… Бійці завжди були
раді домашнім харчам. Якось отримала «есемеску»: «Хлопці говорять, що такої смачної випічки не смакували ніколи в житті». Один військовий зазначив,
що найсмачніші пироги — з горохом, а найбільше здивувала вояків абрикосово-апельсинова начинка. Ті ніяк не могли здогадатися, з чого ж вона. Загалом чого
тільки не пекла. Передавала на
фронт і рогалики, і вергуни, і вареники, то хлопці теж хвалили.
Знаєте, раніше я майже не займалася випічкою. Ну так, зрідка.
Та оцей патріотизм наших військових на фронті мене настільки
надихнув, що я почала думати,
чим можу бути корисною».
Припускаю, що, певно ж, і
пан Олександр допомагав пиріжки ліпити. «Я був на підсобних роботах. Моїм завданням було наколоти горіхів, начистити яблук, а
ще — провести дегустацію готової випічки», — жартує літній
чоловік. Проте не лише ці його
вміння стали в пригоді на фронті.
Добре розуміючись на електриці,
він з допомогою місцевого жителя Сергія Овчаренка виготовив
зарядний пристрій для танкових
акумуляторів. «А було це так, —
відтворює не такі далекі події пан
Олександр. — На фронт направили одну танкову роту (а це — 16
бойових машин), і хлопці поскаржилися нам, що не мають жодного зарядного пристрою для акумуляторів. Я сам свого часу служив в армії танкістом, тож добре
знаю, що танки без акумулятора
— це гора металу. А в мене був старий трансформатор. Трохи помізкувавши, ми з односельцем його

переробили, отримавши в підсумку потужний зарядний пристрій,
і переслали в танкову роту. Старший механік цієї роти потім зателефонував мені й сказав: «Діду
Сашко, ви нам прислали справжнє золото». А згодом ще й похвалився цим моїм зарядним пристроєм, виставивши його знімок
в інтернеті. Загалом із багатьма
нашими бійцями ми спілкувалися по телефону — вони стали для
нас як рідні».

Мають велику злість на
агресивного сусіда
Звісно, пенсії в подружжя невисокі, тож вони й самі не розкошують, а навіть те ж таки борошно влітало їм у добру копієчку.
«Коли познайомилися зі справжньою патріоткою України з Чутового Надією Легкобит, то вона
пару разів привозила нам клунки з борошном (а ми натомість
підкидали в її кафе, де вона пригощала безкоштовними обідами військових, овочі зі свого городу). Надія ж надала мені й рулони жовтої та синьої тканини, з
якої я пошила прапори. Тканину неодноразово підкидала й Наталія Талипова. Мені дісталася у
спадок мамина швейна машинка, і я її багато років не використовувала, а тут вона пригодилася. Шила не лише прапори, а й
балаклави, маскувальні костюми (у хід пішли і свої простирадла, і ті, що приносили односельці), і теплі устілки, — перелічує
пані Ольга. — Також відправляли на фронт спеціальні окуляри, ліхтарики, скоби — всього й
не перелічиш. Коротко кажучи,
допомагали, чим могли».
Аби мати зайву копійчину на
допомогу нашим воякам, Ольга Сакало де тільки можна реалізовувала збірочку своїх віршів. Стверджує: на себе й копійки з виручених коштів не витратила. Останнім часом подружжя
формувало посилки й відправ-

❙ Подружжя патріотів Ольга й Олександр Сакали.
❙ Фото автора.
ляло солдатам, які їх про це просили. «От бачите, легендарний
боєць «Правого сектору» з позивним «Да Вінчі» тримає наше
відерце з квашеною капустою. Я
ще підписала його своєю рукою:
«Капуста «Смерть рашистам», —
показує фотознімок пані Ольга.
— Нещодавно, перебираючи папери, знайшла 13 квитанцій про
відправлення посилок «Новою
поштою» до Попасної, Водяного, Щастя, Маріуполя, на Світлодарську дугу тощо. Зазвичай до
посилок пакували не лише продукти, а й прапори, маскувальні
костюми та інші прості, але необхідні речі. Окрім того, писали
листа, в якому вказували свої номери телефонів, а ще клали туди
мої патріотичні вірші. Один із
віршів був таким, що його не
можна друкувати (звісно ж, він
не ввійшов до моєї збірочки). Однак багатьом воякам він піднімав
настрій. Якось мені зателефонував один старшина й повідомив:
читаючи, мовляв, ваш вірш,
хлопці так реготали, що «сепари», котрі стояли не так далеко
від наших позицій, повилазили
на бруствер, аби дізнатися, з чого
можна отак голосно сміятися».
Останнього разу патріотичне
подружжя передало нашим воякам на фронт 15 п’яти-шестилітрових ємностей із сухофруктами на компот. Говорять: може,
і далі допомагали б, та здоров’я
вже підводить. Пан Олександр,
окрім двох інфарктів, переніс
п’ять складних операцій. Пані

Ольга також переживає післяопераційний період. Однак оптимізму цих двох немолодих
людей можна тільки позаздрити. «Якщо чесно, мені не вистачає волонтерської діяльності, —
зізнається жінка. — Але вже немає сил. Цього року навіть городу
не оброблятимемо. Іноді, читаючи мої вірші, люди запитують,
чи я не була на фронті. І часто думаю, що якби мені було хоча б
років на 30 менше, я таки пішла
б туди. Свого часу стрибала з парашутом, займалася стрільбою
(навіть брала участь у змаганнях). Тож переконана: рука не
здригнулася б, коли б очі побачили ворога. Бо маю велику злість
на агресивного сусіда, який прийшов на нашу землю, як нібито
йому не вистачає власної».
«Якби скинути віку, і я був
би на фронті, — додає пан Олександр. — У мене серце кров’ю обливається через те, що я, літній
чоловік із букетом хвороб, живу,
а там, на передовій, чи не щодня
гинуть молоді, здорові хлопці.
А скільки їх покалічено. Ми бачили у військовому шпиталі бійців, тіла яких лікарі в буквальному сенсі зшили».
Ольга й Олександр Сакали —
одне в одного пізнє кохання, мають 35 років подружнього життя. За цей час не просто стали однодумцями, спорідненими духом
людьми, а вросли одне в одного. І
коли пані Ольга читає свій вірш
«Якби не ти, мене б вже не було»,
пан Олександр завжди плаче. ■

■ ЗАКОН І ВЛАДА

Вибрики «п’ятої колони»
У мерії Харкова відмовляються прибрати орден Леніна
Інф. «УМ»
Керівництво міськради Харкова вперто відмовляється прибирати зі стіни в холі
мерії орден Леніна, попри закон про декомунізацію.
Відтак поліція почала перевірку законності розміщення у мерії радянської
символіки. Про це повідомляють «Факти
ІСТV».
Нагадаємо, що в лютому співзасновник
організації «Декомунізація. Україна» публічно зняв барельєф ордена Леніна зі стіни і викликав поліцію. Проте тоді правоохоронці не відкрили кримінальне провадження, а ледь не звинуватили активіста
в порушенні закону, наголосивши на тому,
що прибрати орден у рамках декомунізації

мають працівники міськради. Натомість
чиновники повісили орден Леніна назад на
стіну. І лише у квітні, після звернення активіста на гарячу урядову лінію, поліція
розпочала перевірку законності дій місцевої влади.
Водночас в Українському інституті національної пам’яті наголосили, що мерія
Харкова має зняти орден Леніна і здати в
музей. Але міська рада відмовляється це
робити і готова навіть судитися. «Цей орден висів, висить і буде висіти. Якщо в Інституту пам’яті є своя позиція, яку він
вважає правильною, нехай звертається до
суду», — наголосив виконувач обов’язків
харківського міського голови Ігор Терехов.
Тоді як активіст Вадим Поздняков

❙ Так знімали барельєф з орденом Леніна
❙ у мерії Харкова в лютому.
каже, що поліція нині просто проводить
перевірку і не внесла цю справу в ЄРДР.
За його словами, якщо не буде результату, активісти звертатимуться до прокуратури.
Як ранiше повідомляла «УМ», наприкінці лютого 2021 року в Харкові вирішили вдруге перейменувати проспект імені
генерала Петра Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова. Втім суд зупинив ці наміри місцевої влади. ■
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«Важко після здобуття чемпіонства мотивувати команду».

румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Зупинка «на вимогу»
У заключному турі чемпіонату країни вирішуватимуться лише немедальні питання
Григорій ХАТА
Інтереси збірної — перш за все. Так
вирішили у вітчизняному футбольному господарстві й на тиждень скоротили тривалість елітного чемпіонату країни.
Календар нинішнього сезону УПЛ
від дати свого затвердження передбачав, що українська національна команда матиме майже місяць підготовки до
чемпіонату Європи, котрий стартує 11
червня. Однак щойно в турнірі зникла
чемпіонська інтрига, учасники ЧУ погодилися в пришвидшеному темпі провести його кінцівку. За дев’ять днів
вони зіграють три заключні матчі першості, й 9 травня в чемпіонаті буде поставлено крапку.
А питань, які на фініші потребуватимуть відповідей, практично не залишилося.
Найбільш заплутаною та незрозумілою виглядає хіба що історія з розіграшем останньої з наявних путівок до єврокубків. Розписавши «мирову» в передостанньому турі, «Десна» та «Ворскла»
залишили на десерт заочне визначення майбутнього учасника кваліфікації
Ліги Європи.
Тривалий час не було ясності в протистоянні за збереження прописки в
елітному дивізіоні. Одразу три команди
із західного регіону — «Львів», «Рух»
та «Минай» — по черзі змінювали одна
одну на останньому місці в турнірній
таблиці.
Утім обом львівським командам від
зони вильоту відскочити вдалося, а от
представник Закарпаття міцно застряв
у турнірній трясовині. Заміна на тренерському містку Василя Кобина на Миколу Цимбала гру ужгородської команди не надто оживила, а зустрічі в останніх двох турах із «Шахтарем» та «Ворсклою» навряд чи можна сприймати як

❙ «Маріуполь» — перший колектив, якому вдалося зупинити динамівську атаку
❙ в нинішньому чемпіонаті.
❙ Фото з сайту fcmariupol.com
добру можливість для покращення їхнього турнірного становища. У четвер
в Ужгороді «гірники» мали прекрасну можливість оформити в чемпіонаті
«срібний» фініш i формально завершити відверто провальний для себе сезон.
«Ми програли чемпіонську гонку,
й це погано», — так прокоментував
виступ «Шахтаря» у поточній першості
його власник Рінат Ахметов. Віддати
опонентам ще й віце-чемпіонський титул донецький клуб точно не збирався,
тому «Минаю» навряд чи слід було очікувати на царський подарунок від мотивованого конкурента.
А от «Динамо», достроково ставши
чемпіоном, несподівано втратило очки
в гостьовому матчі з «Маріуполем».

Вочевидь, для приазовської команди,
котра перебуває недалеко від зони вильоту, залікові очки мали більше значення. «Важко після здобуття чемпіонства мотивувати команду», — пояснив прокол «біло-синіх» Мірча Луческу. Залишившись після вилучення на
51-й хвилині уругвайця Де Пени в меншості, динамівці вперше в сезоні завершили матч ЧУ без забитих голів (0:0).
Щоправда, перед тим, гостюючи в Полтаві, «Динамо» здобуло розгромну перемогу над «Ворсклою» — 5:1. У тому
матчі свій перший у кар’єрі «хет-трик»
зробив динамівський півзахисник Віталій Буяльський.
Відзначимо, що, борючись за єврокубки, «Ворскла» в попередніх трьох

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 24-й
тур. «Десна» — «Колос» — 2:2, «Шахтар» —
«Дніпро-1» — 2:1, «Ворскла» — «Динамо» —
1:5, «Рух» — «Олександрія» — 2:1, «Зоря» —
«Минай» — 1:0, «Маріуполь» — «Львів» — 1:2,
«Олімпік» — «Інгулець» — 0:3.
Матчі 25-го туру. «Динамо» — «Маріуполь» — 0:0, «Дніпро-1» — «Зоря» — 0:1,
«Ворскла» — Десна» — 1:1, «Олександрія» —
«Колос» — 0:2.
Поєдинки «Минай» — «Шахтар», «Рух» —
«Олімпік», «Інгулець» — «Львів» відбулися в
четвер увечері.
***
Турнірна таблиця:
I
В Н П
М
О
1. «Динамо»
25 19 5 1 56-15 62
2. «Шахтар»
24 14 6 4 49-19 48
3. «Зоря»
25 14 5 6 42-21 47
4. «Колос»
25 10 11 4 36-23 41
5. «Десна»
25 10 8 7 37-28 38
6. «Ворскла»
25 10 8 7 35-29 38
7. «Олександрія» 25 8 5 12 32-35 29
8. «Дніпро-1»
25 8 5 12 35-37 29
9. «Львів»
24 8 4 12 24-49 28
10. «Рух»
24 5 9 10 23-38 24
11. «Маріуполь» 25 5 8 12 23-40 23
12. «Інгулець»
24 4 11 9 23-38 23
13. «Олімпік»
24 6 3 15 27-44 21
14. «Минай»
24 4 6 14 15-41 18
Бомбардири: Кулач («Ворскла») — 14, Циганков («Динамо») — 12.
матчах здобула лише одне очко. Зустріч
iз потопаючим «Минаєм» — хороша нагода для команди Юрія Максимова виправити становище. А от ужгородській
команді не позаздриш.
До слова, неймовірне за темпами
падіння в другому колі ЧУ демонстрував і «Олімпік». Іще б трохи — й цей донецький клуб міг би випередити в антирейтингу «Минай». Під орудою Юрія
Калитвинцева, котрого на початку року
керівництво клубу представило як головного тренера команди, «олімпійці» програли вісім iз десяти поєдинків.
Знаний наставник був змушений просити президента «Олімпіка» про дострокове розірвання контракту. Завершувати
ж невдалий сезон «олімпійці» будуть iз
новим-старим наставником — Романом
Санжаром, який уже підписав iз клубом
дворічний контракт. ■

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Дуель наставників
У головному матчі Суперліги зіграють дві англійські команди
Григорій ХАТА
Для частини футбольних
фанів мононаціональні фінали
єврокубків — тобто ті, де змагаються представники одного клубного чемпіонату Старого світу — виглядають не так
привабливо, як справжні міжнародні дуелі. Однак апелювати до природного стану речей у
європейському футболі марно.
В останні роки саме футбольний чемпіонат Англії б’є всі рекорди популярності. Із Англійською прем’єр-лігою провайдери підписують багатомільярдні
контракти на придбання телевізійних прав, а кращі футбольні спеціалісти з радістю очолюють англійські клуби.
Відтак не дивно, що вдруге
за три роки маємо суто англійський фінал ЛЧ.
Після «Ліверпуля» та «Тоттенхема» головний клубний
трофей континенту розіграють
«Манчестер Сіті» та «Челсі».
Поява цих колективів у ви-

рішальному матчі турніру виглядає трохи несподівано. Фаворитами нинішнього розіграшу
вважалися дещо інші команди, утім аж зовсім випадковими учасниками майбутніх фіналістів не назвеш.
Водночас для «МС» це буде
перший в історії клубу фінал
ЛЧ, хоча наставнику «блакитних» Хосепу Гвардіолі до великих тріумфів не звикати. В епоху своєї роботи з «Барселоною»
іспанець двічі (2009, 2011)
вигравав «лігочемпіонський»
кубок.
На шляху до фіналу-2021 підопічні Гвардіоли демонструють яскравий переможний хід.
Жодного разу суперникам
«МС» у «плей-оф» — «Боруссії» (М), «Боруссії» (Д), «ПСЖ»
— не вдалося витиснути бодай
одну нічию.
Безсилими проти добре організованої командної гри виявилися й кращі бомбардири поточного розіграшу ЛЧ — дортмундець Ерлінг Холанн та па-

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Півфінали. Матчі-відповіді. «Манчестер Сіті» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 2:0
(перша гра — 2:1), «Челсі» (Англія)
— «Реал» (Іспанія) — 2:0 (1:1).
рижанин Кіліан Мбаппе.
Хоча, якщо бути точним, то
забивний лідер «ПСЖ» проти
«МС» грав лише в першому півфіналі. Вийти на поле в матчівідповіді йому завадила травма.
А от український півзахисник «блакитних» Олександр
Зінченко у повторному півфіналі грав від першої до останньої секунди. «Ми можемо радіти,
але ми ще нічого не виграли. У
нас попереду дуже складний фінал. А ще незавершені справи в
АПЛ», — заявив український
легіонер «МС».
За збігом обставин, у суботу на команду Гвардіоли чекає
зустріч iз «Челсі» в чемпіонаті,
в якій «городяни» зможуть до-

❙ У 2012 році «Челсі» вже вигравав фінал Ліги чемпіонів.
❙ Фото з сайту chelseafc.com.
строково оформити чемпіонський титул.
Чомусь здається, що викладатися на повну в найближчому
поєдинку суперники не будуть,
хоча «аристократи» й ведуть боротьбу в АПЛ за четверте «лігочемпіонське» місце.
Щоправда, до наступного
розіграшу ЛЧ можна потрапити й у статусі чинного переможця турніру. І такий шлях
для команди Томаса Тухеля
виглядає теж абсолютно ре-

альним. Торік німецький фахівець дійшов до фіналу ЛЧ iз
«ПСЖ», у нинішньому ж році
Тухель має можливість покращити результат iз «Челсі». Додамо, що 47-річний німець став першим наставником, котрий упродовж двох
років поспіль вивів до фіналу
Суперліги дві різні команди.
«Це фантастичне досягнення!
Мої вітання команді», — сказав після півфінальної перемоги над «Реалом» Тухель. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Квашена капуста «Смерть рашистам»
Як літнє подружжя фронтовиків підгодовувало

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ТРАВНЯ 2021

■ НА РУШНИЧОК

Донька «Міцного Горішка»
— наречена
Таллула Уїлліс заручилася
Дара ГАВАРРА
Важко бути донькою зірки, а коли обоє батьків належать до цієї обойми — вдвічі важче. Не оминула ця
нелегка доля і доньку зіркових Брюса Уїлліса та Демі
Мур Таллулу Уїлліс. Дівчинка змалечку бачила сяючу красою маму та харизматичного й у біса талановитого батька, тож як тут не зародитися «хробачку» непевності у своїх силах і чарах. Дівчинка ще з підліткового віку страждала від дисморфії — психічного розладу, пов’язаного з ненавистю до власного тіла (а як
тут полюбиш його, коли поряд бездоганна в усіх відношенням мама). Дитячі переживання почалися ще після розлучення батьків, коли Таллулі було лише 6 років,
а з часом до цих переживань та дисморфії додалася
й турбота про маму, яка після розлучення в 2013-му
з Ештоном Кутчером опинилася в клініці з діагнозом
депресія. Уже наступного року допомога знадобилася й самій Лулі, яка почала зловживати алкоголем та
наркотичними засобами, тож батькам довелося навіть
піти на шантаж — поставити жорстку умову: або дівчина лягає в спеціалізовану клініку, або вони позбавляють її матеріальної підтримки й викреслюють зі списку спадкоємців (а там було що наслідувати — в батька й мами по 180 та 150 мільйонів відповідно).

Та нині, здається,
всі неприємності позаду. Таллула Уїлліс хоч і не надто
відома й затребувана актриса,
як її батьки, проте живе в своє задоволення, у мирі
й злагоді зі своїми
близькими. А днями сталася й узагалі знаменна, як для
кожної закоханої дівТаллула
чини, подія — 27-річна
Уїлліс.
Лула заручилася зі своїм
коханим, 31-річним режисером Ділланом Бассом.
Подія відбувалася в родовому маєтку в Айдахо,
де народилися і провели все своє дитинство сестри Уїлліс, про що й повідомила Скаут — одна з
них. Діллан провів у цьому маєтку весь карантин
разом із рідними своєї дівчини, тож, як бачимо,
час пройшов для закоханим недарма. «Руки й досі
тремтять, як мамині спагеті», — повідомила щаслива Лула у своєму інстаграмі. ■

❙
❙

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №44

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Якщо ви спробуєте зрозуміти, чого хочуть ваші колеги, то зможете працювати згуртовано та продуктивно, а
це дуже важливо.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Телець (21.04—21.05). Постарайтеся знайти спiльну мову з коханою людиною.
Усi необґрунтовані спалахи попередніх місяців поясніть утомою. Вихiднi краще провести
вдома.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). На цьому тижнi ви успiшно вирiшите матеріальні проблеми,
але економiя все-таки не завадить. Попереду
фiнансова перевiрка, пiдготуйте документи.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Рак (22.06—23.07). Ваша подальша доля
залежить тільки від вас. Спробуйте залучити
багатих iнвесторiв, тодi вдасться реалiзувати
давнi проєкти.
Дні: спр. —10; неспр. — 11.

Лев (24.07—23.08). Для самовдосконалення сприятливий перiод. Якщо не вистачає професiйних навичок, радимо записатися
на курси або звернутися до досвiдчених спецiалiстiв.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Діва (24.08—23.09). Основні проблеми
вирішаться самі по собi, а з дрібницями зумієте легко впоратися. Вiльний час можете витратити на культурний вiдпочинок.
Дні: спр. — 13; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). На роботi ви
звикли грати першу скрипку, але треба дати
можливiсть людям самостiйно приймати рiшення. У справах виберiть найважливiшi моменти.
Дні: спр. —14; неспр. —15.
Скорпіон (24.10—22.11). Перед вами
постане вічна проблема батьків і дітей. Талант
дипломата в цьому випадку просто необхідний, тож запасiться терпiнням.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

Стрілець (23.11—21.12). Ситуація, в
яку ви потрапили, непередбачувана, тож важко припустити, якими будуть наслiдки. У будьякому випадку виплутуватися доведеться самому.
Дні: спр. — 12; неспр. — 15.
Козеріг (22.12—20.01). Пiсля важкої роботи захочеться вiдпочити. Влаштуйте святкову вечiрку, на яку доречно буде запросити
друзiв i знайомих.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Водолій (21.01—19.02). Ви зможете
знайти додатковi джерела надходжень, тож
чекайте суттєвого поповнення вашого бюджету. Нарештi вдасться купити те, про що ви давно мрiяли.
Дні: спр. —12 ; неспр. — 13.
Риби (20.02—20.03). Ви легко розлучаєтеся з тим, що дісталося без великих труднощів. Лише процес завоювання принесе
справжнє задоволення.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №43
від 30 квітня—1 травня

У зв’язку з додатковим вихідним та неробочим днем Укрпошти
наступний номер «України молодої» вийде в середу, 12 травня

8—9 травня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +7...+9, удень
+10...+12. Пiслязавтра вночi +4...+6, удень +12...+14.

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних
опадiв. Славське: уночi +3...+5, удень +9...+11. Яремче:
уночi +5...+7, удень +10...+12. Мiжгiр’я: уночi +4...+6, удень
+12...+14. Рахiв: уночi +5...+7, удень +12...+14.

хмарно

6 травня висота снігового покриву становила: Пожежевська — 3 см.

сніг

Захід

дощ

— Люба, а борщ ти вмієш вари-

+1...+6
+12...+17

00…00
+3...+8
00…00
+9...+14

+1...+6
+13...+18

00…00
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00…00
+9...+14

ти?
Схід

Центр

00…00
+5...+10
00…00
+10...+15
+1...+6
+12...+17

Інформація
надана
+2...+7 Гідрометцентром
+12...+17
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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00…00
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вий наголос у промові з метою привернути увагу. 5. Хвойне дерево. 6.
Журналістський жанр, який полягає
у передачі розмови автора з героєм.
9. Італійський авантюрист і мандрівник, що зажив слави жіночого спокусника й неперевершеного коханця. 11. Середньовічна імперія, східна частина Римської. 15. «... люду»
— одна з найбільших польських комуністичних газет, друкований орган ЦК Польської об’єднаної робітничої партії. 17. Один із найвідоміших давньоримських поетів. 18. Людина, що заперечує існування Бога.
20. Давня назва бурштину. 21. Відомий в Україні банк. 22. Відомий
композитор і педагог, один із перших учителів Сергія Прокоф’єва.■
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— Так.
— А що потрібно, щоб він був
смачний?
— Мати добру свекруху і голодного чоловіка.
***
— Чого в тебе такий поганий
вигляд?
— Та купив нещодавно таблетки від бажання палити.
— І як, бажання зникло?

— Як рукою зняло! Палю тепер
без усiлякого бажання.
***
— Ви така гарна! Де ж той дрібний дефект, про який ви писали у
шлюбному оголошенні?
— Поки у школі, але скоро прийде.
***
Перевірка лічильників на холодну та гарячу воду показала, що мешканці не тільки не користуються гарячою водою, а й закачують її назад
у водопровід.
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По горизонталі:
4. Країна, що століття тому була
частиною імперії, до якої входила
і Галичина. 7. Колишній прем’єрміністр Прусії, бундесканцлер Північнонімецького союзу, перший
рейхсканцлер Німецької імперії. 8.
Коротка сатирична сценка, яка є основою гумористичних шоу. 10. Знаменитий середньовічний лікар і вчений, один із найбільших мислителів
Сходу. 12. ... Яр – містечко на Донеччині, де народився Йосип Кобзон. 13. «А роза упала на лапу ...»
(популярний наприкінці ХІХ століття паліндром). 14. Давньогрецький
титан, який тримав на плечах небо.
16. Великий простий віз, який дав
назву одеським візникам. 19. Зелень на деревах. 20. Давньоримський жрець, обов’язком якого було
передбачення майбутнього за поведінкою птахів чи тварин. 23. Однакова відстань між кількома предметами. 24. Представник алтайського народу, практично асимільованого Росією. 25. Друг Моцарта, якого
звинувачують у смерті композитора.
26. Граничні довжина, ширина і висота предмета.
По вертикалі:
1. Перстень для наречених. 2.
Позивний Штірліца у фільмі «Сімнадцять миттєвостей весни». 3.
Райцентр на Закарпатті. 4. Особли-

