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Води Сіверського Дінця 

можуть принести на 

Харківщину з окупованої 

території Донбасу тонни 

токсичних речовин

У СБУ назвали 

диверсанта, що 

підірвав авто офіцера 

розвідки Шаповала

стор. 2» стор. 3»

Одні арештовують, а 
інші знімають арешти зі 
спірних коштів олігархів. 
Учора Окружний адмінсуд 
Києва визнав незаконною 
націоналізацію ПриватБанку

стор. 13»

Інформаційні сайти «ображеного» державою олігарха вже давно розхитують стабільність націоналізованого ПриватБанку. Тепер до цього процесу приєдналися суди.
Фото з сайта znaj.ua.

❙
❙

Кров — на руках російських 
маріонеток

Судовий 
переділ

стор. 3»

Ріка війни

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,687 грн 

1 € = 30,159 грн

1 рос. руб. = 0,417 грн

Метелики повертаються

У природному парку 

почали з’являтися рідкісні  

червонокнижні види
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«Справжнім організатором убивств, унаслідок яких загинули Олександр 
Хараберюш, Максим Шаповал та, мабуть, ліквідований ще один офіцер української 
розвідки, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Мінаєв Дмитро Вікторович – начальник 
департаменту конррозвідувальних операцій ФСБ РФ».

Василь Грицак
голова Служби безпеки України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів 
Україна імпортувала тракторів цьогоріч, згід-
но зі статистичним звітом ДФС України.

На 110 млн. гривень 
держава ін-

вестувала в якість освіти та нову українську школу за 
останні три роки, заявив Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман.

бюлетенів
визнано не-

дійсними після першого туру виборів, 
за словами голови Центральної вибор-
чої комісії України Тетяни Сліпачук.

правоохоронців
планують залучити 

до охорони правопорядку під час виборів, пові-
домив заступник голови Нацполіції Олександр 
Фацевиц.

топонімів 
змінено в Україні 

внаслідок декомунізації впродовж останніх 
чотирьох років, поінформував очільник Інс-
титуту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

Майже 7 млрд. 72,4 тис. 52 тис.224 тис. 
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Оксана СИДОРЕНКО

 Цьогоріч Світовий банк 
проведе оцінку державних 
витрат та фінансової підзвіт-
ності (ДВФП) в Україні спіль-
но з експертами зі Швеції та 
казначейства США. Це від-

буватиметься у рамках Про-
грами ЄС із реформування де-
ржавного управління та фі-
нансів (EURoPAF) як частини 
Програми партнерства ЄС та 
Світового банку. 
 Головна мета оцінки ДВФП 
України — надання уряду 

об’єктивної, сучасної діагнос-
тики ефективності управління 
державними фінансами на на-
ціональному рівні. ДВФП 2019 
року оцінить якість українсь-
кої системи УДФ та проаналі-
зує результати, досягнуті за 
допомогою реформ, проведе-
них із часу останньої оцінки 
2015 року.
 За повідомленням пред-
ставництва Світового банку, 
в рамках початкового захо-
ду секретаріат ДВФП відвідав 
Київ і провів перший тренінг 
для близько 60 представни-
ків міністерств і відомств Ук-
раїни, які будуть залучені до 
оцінки. 
 Результати оцінки ДВФП 
2019 забезпечать уряд Украї-
ниь інформацією для прий-
няття рішень щодо Стратегії 
реформування УДФ на 2017—
2020 роки. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Збройні формування Росій-
ської Федерації 17 квітня вісім 
разів порушили режим припи-
нення вогню, при цьому двічі 
застосували заборонене Мінсь-
кими домовленостями озброєн-
ня — міномети калібру 82 мм. 
Ворог також обстрілював на-
ших захисників з озброєння 
бойових машин піхоти, гра-
натометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї. Режим при-
пинення вогню окупанти весь 
час ігнорували у смузі відпові-
дальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід». Во-
рог відкривав вогонь по пози-
ціях наших військ біля сіл Ми-
колаївка та Водяне, населеного 
пункту Піски, села Павлопіль, 
населених пунктів Лебединське 
та Широкине, села Новоселівка 
Друга.
 Втрат серед особового скла-
ду Об’єднаних сил немає. За да-
ними розвідки, в середу двох 
окупантів було знищено, ще 
п’ятьох — поранено.
 Станом на 7-му годину ран-
ку противник обстріляв зі стан-
кових протитанкових гранато-
метів та великокаліберних ку-
леметів позиції Об’єднаних сил 
поблизу населеного пункту Світ-
лодарськ у районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ». Унаслі-
док цього обстрілу один військо-
вослужбовець ЗСУ отримав по-
ранення. На обстріл противника 
наші захисники дали адекват-
ну відповідь. Втрати окупантів 
уточнюються. Об’єднані сили 
надійно контролюють против-
ника на лінії зіткнення, дотри-
муючись при цьому умов припи-
нення вогню.
 Зауважимо, що очільники 
ОРДЛО постійно додають но-
вовведення, щоб заможним, 
за мірками «ДНР», людям 
жилося все гірше. Якщо рані-
ше терористи просто встанов-
лювали обов’язкові ліміти та 
зобов’язували фермерів відда-
вати більшу частину врожаю 
«на потреби республіки», то за-
раз під серйозною загрозою опи-
нилися взагалі можливості цей 
врожай отримати.
 Навесні, на початку посів-
ного сезону, особовому складу 
збройних сил РФ та найман-
цям приватних військових ком-
паній різко знадобилося обла-
штувати вогневі позиції на тих 
полях, де мали б відбуватися 

роботи. Тож попри щільну замі-
нованість територій, де працю-
ють селяни, з’явилася ще одна 
загроза зриву аграрних робіт. 
Це стосується принаймні насе-
лених пунктів довкола Волно-
вахи — Набережного, Таври-
чеського, Приморського, Кап-
ланів, Лукового, Миколаївки, 
Шевченка, Григорівки, Нової 
Мар’ївки та інших. Там діють 
1-й та 2-й мотострілецькі ба-
тальйони так званої 1-ї ОМСБ.
 Терористи не просто так по-
чали рити окопи, влаштовува-
ти бліндажі на ділянках, які на-
лежать мешканцям цих сіл, та 
ганяти по них важку техніку. 
Керівництво цих підрозділів 
цілком усвідомлює, що робить, 
тож командирам на місцях ска-
зали проводити передислока-
цію у тому разі, якщо ферме-
ри заплатять за це. Надати змо-
гу працювати бойовики обіця-
ють за три-п’ять тисяч доларів 
за поле у гектар. Мовляв, кур-
кулі мають бути щедрими. Те, 
що такі гроші віддати може 
зовсім не кожен, вже нікого не 
хвилює. У разі відмови бойо-
вики обіцяють або залишатись 
на захоплених позиціях безліч 
часу, або обстрілювати поле під 
час сільгосподарських робіт.
 Якщо ж виявляється, що 
власники ділянки вже засади-
ли її, за гроші бойовики згод-
ні не пускати полем важку тех-
ніку. Інакше вичавлюють усе, 
чим унеможливлюють пророс-
тання культур. Люди намага-
лися хоч якось відстояти своє. 
Мешканці окупованих тери-
торій зверталися до голів сіль-
рад, керівників Новоазовсько-
го і Тельманівського районів, 
але окупаційні «чиновники» 
ніяк не реагували на скарги 
та казали, що вирішувати тре-
ба із комбатом. А от кадровий 
російський військовий Денис 
Хропко з позивним «Полюс», 
який очолює 1-шу ОМСБр, на-
віть чути про інший спосіб ви-
рішення питання, окрім спла-
ти йому данину, не бажає.
 Додамо, що Президент Ук-
раїни Петро Порошенко пові-
домив, що 18 квітня оголоше-
но режим припинення вогню 
на Донбасі до Великодніх свят 
і висловив надію, що «нарешті 
він запрацює».
 Нагадаємо, що за час дії ре-
жиму припинення вогню на 
Донбасі, який розпочався з 8 
березня, загинули 12 українсь-
ких військових, ще 44 отрима-
ли поранення. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Виконавцем теракту, унас-
лідок якого загинув керів-
ник спеціального резерву Го-
ловного управління розвідки 
Міноборони Максим Шапо-
вал, є співробітник так звано-
го центру спеціальних опера-
цій «МДБ ДНР» Олег Шутов. 
Окрім цього, за інформацією 
СБУ,  організатором теракту 
і вбивства полковника Служ-
би безпеки України Олександ-
ра Хараберюша є генерал-лей-
тенант ФСБ Росії  Дмітрій Мі-
наєв.
 Як повідомив голова СБУ 
Василь Грицак, для здійснен-
ня теракту Шутов орендував 
квартиру в будинку, в якому 
мешкав Шаповал. Крім того, 
він орендував паркомісце по-
руч iз місцем, де ставив свій 
автомобіль загиблий. Голова 
СБУ додав, що після скоєння 
злочину Шутов iз Києва виї-
хав до Росії, а звідти переї-
хав на Донбас. «Шутов є спів-
робітником так званого центру 
спеціальних операцій «МДБ 
ДНР». Цей центр перебуває 
під постійною опікою офіцерів 
ФСБ РФ i військової розвід-
ки», — зауважив пан Грицак. 
Водночас  голова СБУ наголо-
сив, що справжнім організа-
тором цих убивств, унаслідок 
яких загинули і Олександр 
Хараберюш, і Максим Шапо-
вал та, ймовірно, ліквідова-
ний ще один офіцер українсь-
кої розвідки, є генерал-лейте-
нант ФСБ РФ Дмітрій Мінаєв 

— начальник департаменту 
контррозвідувальних опера-
цій ФСБ РФ, який народився 
18 жовтня 1966 року. За сло-
вами голови СБУ, «у дні під-

ривів автомобілів Хараберю-
ша та Шаповала Мінаєв пере-
бував на Донбасі в так звано-
му центрі спецоперацій «МДБ 
ДНР».
         Нагадаємо, 27 червня 
2017 року в Солом’янському 
районі Києва вибухнув ав-
томобіль. Під час вибуху за-
гинув чинний військовий 
Збройних сил України 41-річ-
ний Максим Шаповал, справу 
розслідують за статтею «тер-
акт», адже вибухівку було за-
кладено під автомобіль. Піз-
ніше в мережі з’явилося відео 
вибуху. 7 вересня 2017 року 
Президент України Петро По-
рошенко присвоїв посмертно 
генерал-майору Максиму Ша-
повалу звання «Герой Украї-
ни». ■

ВИКРИТТЯ

Кров — на руках 
російських маріонеток
У СБУ назвали диверсанта, що підірвав авто офіцера 
розвідки Шаповала

■

АУДИТ

Куди витрачає 
держава?
Об’єктивно діагностувати рух державних 
фінансів навчать фахівці Світового банку

■

Максим Шаповал загинув 
у результаті теракту російських
 спецслужб біля одіозної 
лабораторії «Євролаб», де один
 iз нинішніх кандидатів 
у президенти здавав аналізи.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

На місці трагедії.❙

НА ФРОНТІ

Окупаційна 
продрозверстка
Бойовики «ДНР» змушують фермерів 
платити побори в рамках новітнього 
«розкуркулення»

■
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православних 
храмів 

збудували в Україні за часи незалежності, повідомив мит-
рополит Київський і всієї України Епіфаній.

Майже 4 тис. особам
без грома-

дянства надано дозвіл на імміграцію в Украї-
ну, за даними Державної міграційної служби 
України.

випадків сказу 
зафіксовано цьогоріч в 

Україні, занепокоєні в Державній служ-
бі України з питань безпечності харчових 
продуктів i захисту споживачів.

— показник
присутності українсь-

кої мови на українському телебачен-
ні, розповів член Нацради Сергій 
Костинський.

найбільших 
стартап-міст 

світу ввійшов Київ, похвалилися в 
КМДА.

3 тис. 306 260 92% До 35
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САМОУПРАВЛІННЯ

Села на 
заздрість
Об’єднану територіальну 
громаду Тернопільщини 
визнано однією 
з найкращих 
в Україні
Світлана МИЧКО

 Про об’єднані територіальні громади та 
величезний потенціал їхнього економічного 
розвитку сьогодні говориться багато і на всіх 
рівнях. Хоч пустопорожніх балачок виста-
чає, є вже в Україні й ОТГ, де слово стало ді-
лом і реальні успіхи можна демонструвати 
як переконливий приклад для інших. Се-
ред таких і створена у жовтні 2015-го Байкі-
вецька громада Тернопільщини, яка наразі 
об’єднує сім сільських рад і на території якої 
проживає близько 9 тисяч осіб. 
 Від центру громади Байківців до Терно-
поля — якихось кілька кілометрів. Та, на 
відміну від багатьох приміських сіл, воно 
аж ніяк не перетворилося на «пасивний до-
даток» до обласного центру. За даними Цен-
трального офісу реформ при Міністерстві ре-
гіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства, минулого 
року Байківецька громада посіла двадцяте 
місце за рівнем фінансової спроможності се-
ред 227 об’єднаних територіальних громад 
усієї України з чисельністю населення від 5 
до 10 тисяч осіб. Власний середній дохід на 
одного мешканця тут складає зараз 14 тис.  
230 гривень, що є сьомим показником у ви-
щеназваній групі ОТГ.
 Щодо бюджету громади, то передусім 
його формують податки місцевих підпри-
ємств, а вони у Байківецькій ОТГ неабия-
кі. І це той заділ, що був зроблений ще до 
реформи. Зокрема — великі компанії з між-
народними інвестиціями, що виготовля-
ють кабельнопровідникову продукцію для 
автомобілів, інструменти для деревооброб-
ки та медичне обладнання. Так, завод-ви-
робник кабельної продукції для автокон-
церну Volkswagen «СЕ Борднетце-Украї-
на» (SEBN UA) збудовано на території гро-
мади ще у 2006-му. А сьогодні він є одним 
із головних роботодавців (три тисячі робо-
чих місць із перспективою їх збільшення) 
і донорів. Підприємство «Галіт», що вироб-
ляє стоматологічне обладнання як для ук-
раїнського, так і для зарубіжного ринку, за-
безпечує роботою і нормальною зарплатою 
понад сотню місцевих жителів.
 Успішно працює у Байківцях і компанія 
MOST-Україна (офіційний представник аме-
риканської компанії Wood-Mizer), що виго-
товляє і ремонтує деревообробні інструмен-
ти. Завдяки цій компанії, до речі, у Байків-
цях з’явився і кінно-спортивний клуб, який 
спочатку став популярним місцем відпо-
чинку для жителів і обласного центру, а ос-
кільки тут вирішили зайнятися ще й ство-
ренням тренувальної спортивної бази, іпо-
терапією і взагалі розвитком конярства, то 
поступово перетворюється в успішний ко-
мерційний проект.
 За словами голови Байківецької ОТГ 
Анатолія Кулика, в перші роки після 
об’єднання громада активно виділяла кош-
ти на інфраструктуру: ремонт доріг, вулич-
не освітлення, ремонт у лікарнях та шко-
лах. Зараз же одним із пріоритетів стало за-
безпечення селян робочими місцями. Тож 
затвердили програму зайнятості населення 
на 2018-2020 роки, яка має на меті створи-
ти оптимальні умови для розвитку малого 
та середнього бізнесу. ■

■Ірина КИРПА

 Окружний адміністративний суд 
Києва вчора задовольнив позов Ігоря 
Коломойського до Національного бан-
ку України та Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо неправомірності націоналі-
зації ПриватБанку. Нацбанк оскаржу-
ватиме таке рішення. «Рішення суду не 
набрало законної сили та буде оскарже-
не Національним банком. Ми продов-
жимо доводити законність дій та прий-
нятих рішень регулятора в апеляційній 
інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що 
породжена судовими рішеннями пра-
вова невизначеність підриває фінансо-
ву стабільність», — повідомив началь-
ник управління претензійно-позовної 
роботи Юридичного департаменту На-
ціонального банку Віктор Григорчук.
  НБУ, за повідомленням його прес-
служби, запропонує Раді з фінансової 
стабільності звернутись до Ради націо-
нальної безпеки та оборони України, 
Кабінету Міністрів України з приводу 
подібних судових практик, що завда-
ють шкоди міжнародному іміджу Ук-
раїни. «Міжнародні партнери України 
неодноразово наголошували, що націо-
налізація ПриватБанку була важливим 
кроком для забезпечення фінансової 
стабільності. Рішення про виведення 
неплатоспроможного ПриватБанку за 
участi держави приймалось відповідно 
до норм діючого законодавства, було 
підтримане РНБО та урядом України з 
метою забезпечення фінансової стабіль-
ності та збереження коштів громадян. 
Законність рішень очевидна і зворот-
на процедура у цьому питанні немож-
лива, адже для цього немає ні право-
вих, ні економічних підстав. Після ви-
ведення неплатоспроможного банку з 
ринку за участi держави ПриватБанк 
повністю перейшов на ринкову бізнес-
модель і сьогодні є найприбутковішим 
українським банком та частиною ста-
більної і прозорої банківської системи», 
— зазначила перший заступник голови 
Національного банку України Катери-
на Рожкова.
 Тим часом Високий суд Лондона ви-
дав наказ про всесвітній арешт активів 
українських олігархів Ігоря Коломой-

ського та Геннадія Боголюбова ще у 
2017 році, у рамках розпочатого банком 
судового процесу проти його колишніх 
власників та керівників. Судові проце-
си між Національним банком України 
та екс-власниками ПриватБанку тяг-
нуться як у міжнародних (Швейцарія, 
Великобританія), так і в українських 
судах (Київ та Дніпро). Стосуються 
вони й самого процесу націоналізації, й 
окремих її епізодів, у тому числі ареш-
ту власних коштів та грошей компаній, 
афільованих із групою «Приват». Слу-
жителі Феміди намагаються розібрати-
ся, чи були порушення з боку влади Ук-
раїни та чи винні екс-власники в ніби-
то виведеннi коштів iз банку напередод-
ні націоналізації. Ще у січні 2018 року 
НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт 
міжнародного детективного агентства 
Kroll про багатомільярдні махінації у 
ПриватБанку. Фахівці оцінили збит-
ки у 5,5 мільярда доларів. Через пів-
року після націоналізації міжнародна 
організація журналістів «Центр з роз-
слідування корупції та організованої 
злочинності» (OCCRP) повідомила, що 
ПриватБанк протягом 2015-2016 років 
видав понад один мільярд кредитів 28 
фірмам у місті Харків, які пов’язували 
з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коло-
мойським. Трохи пізніше Генпрокурор 
Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкри-
ла низку кримінальних проваджень, 
пов’язаних iз ПриватБанком.
 Нагадаємо, 15 квітня Апеляцій-
ний адмінсуд відклав на 22 квітня (на-
ступний день після другого туру прези-
дентських виборів) розгляд апеляцій-
ної скарги Національного банку Украї-
ни на рішення Окружного адмінсуду 

Києва про скасування розпорядження 
НБУ про проведення перевірки При-
ватБанку в жовтні 2016 року, підсум-
ки якої лягли в основу націоналіза-
ції фінустанови. Адже наявність в Ук-
раїні «банків-пилососів», через які з 
країни в найскрутніші роки шаленим 
потоком виводилися за кордон кошти, 
блокувала допомогу міжнародних фі-
нансових установ. Позиція Коломой-
ського тут відома: гроші МВФ Україні 
взагалі не потрібні, мовляв, давно вже 
пора оголосити дефолт. Хоча, якщо Ук-
раїна опиниться у ситуації дефолту без 
підтримки МВФ, з ринку підуть усі ін-
вестори, а гривня «ляже». До речі, ста-
ло відомо, що 17 квітня 2019 року суддя 
Шевченківського районного суду Киє-
ва Оксана Голуб своїм рішенням зня-
ла арешт із рахунків «Всеукраїнського 
банку розвитку», який належав Олек-
сандру Януковичу — синові засуджено-
го за держзраду екс-Президента Украї-
ни Віктора Януковича. Прес-секретар 
Генпрокурора Лариса Сарган заявила, 
що прокурори оскаржили цю поста-
нову суду, та нагадала, що під ареш-
том перебували 1,2 млрд. гривень. На-
гадаємо, що в листопаді 2014 року На-
ціональний банк України визнав банк 
«ВБР» Олександра Януковича непла-
тоспроможним, а у грудні 2015-го від-
кликав у нього ліцензію та ліквідував 
банк. Янукович-молодший намагався 
оскаржити рішення НБУ через суд, та 
програв усі інстанції. У червні 2018-го 
Верховний Суд України відмовив Яну-
ковичу-молодшому в задоволенні його 
позову до НБУ з вимогою відшкодувати 
йому півтора мільярда гривень збитків 
через банкрутство «ВБР». ■

ГРОШІ

Судовий переділ
Одні арештовують, а інші знімають арешти зі спірних 
коштів олігархів. Учора Окружний адмінсуд Києва 
визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Національний природний парк «Слобо-
жанський», розташований на берегах рі-
чок Мерла та Мерчик у Краснокутському 
районі, збагатився новими видами рідкіс-
них метеликів. «Вперше за десять років ми 
підтвердили проживання тут шовкопря-
да березового, який занесений до Червоної 
книги України, — повідомив ентомолог Бо-
рис Коломієць, якому вдалося виманити із 
зимової схованки раннього весняного гос-
тя. — Раніше цей вид був лише у проектних 
списках комах, що зустрічаються на тери-
торії НПП».
 Природне середовище знайдених мете-
ликів — мішані ліси, але через обробку зеле-
них насаджень хімічною отрутою вони пос-
тупово почали зникати. Мальовничі ланд-
шафти «Слобожанського», де березові, ду-
бові, осикові, соснові масиви чергуються з 
реліктовими озерами та древніми болотами, 
посприяли відродженню на цій території не 
лише рідкісного шовкопряда, а й ще вось-
ми видів метеликів. Їх теж на території пар-
ку раніше не було.
 Загалом унікальні болотні комплекси 
дозволили зберегтись на території НПП де-
яким тваринам і комахам, що мешкали тут 
iще з часів останнього льодовикового періо-
ду. Майже 40 видів фауни «Слобожансько-
го» занесені до Червоної книги України. 
Росте у парку також 13 видів червонокниж-
них рослин, серед яких є і особливо колорит-
на хижа росичка. Вона прославилася тим, 
що живиться впольованими комахами. ■

Березовий шовкопряд повернувся на Харківщину.
Фото із сайта gx.net.ua.

❙
❙

ВІДНОВЛЕННЯ

Метелики повертаються
У природному парку почали з’являтися рідкісні  
червонокнижні види

■
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Справа 
на 
півмільйона
ДБР проводить 
розслідування 
за фактом 
надання 
неправомірної 
вигоди директору 
НАБУ
Іван БОЙКО

 Державне бюро розслідувань 
проводить досудове розслідуван-
ня за фактом надання неправомір-
ної вигоди колишнім нардепом, 
екс-головою правління ПрАТ «ХК 
«Енергомережа» Дмитром Крюч-
ковим директору НАБУ Артему 
Ситнику. Підозрюваний у розкра-
данні коштів в енергетиці Крюч-
ков, якого на цьому тижні екстра-
дiювали в Україну з Німеччини, 
вже 17 квітня у Солом’янському 
райсуді Києва розповів про обо-
рудки в енергетичному комплексі 
та хабарі, які він нібито давав по-
садовцям. 
 Оскільки саме детективи НАБУ 
підозрюють пана Крючкова у махі-
націях та розкраданні коштів «За-
поріжжяобленерго», він нібито ще 
раніше «залагоджував» це питан-
ня сумою в розмірі 500 тисяч до-
ларів, яку передав пану Ситнику. 
Про що й розповів у Німеччині на-
передодні екстрадиції. 
 Як повідомила речник Ген-
прокурора Лариса Сарган, на-
разі розслідування проводить-
ся у кримінальному провадженні 
від 16.04.2019 за фактом надання 
Крючковим Д. В. та іншими нев-
становленими особами неправо-
мірної вигоди Ситнику.
 Пані Сарган також додає, що 
ДБР розслідує факт одержання ди-
ректором НАБУ хабара в особли-
во великому розмірі від Крючкова 
Д.В. та інших невстановлених осіб, 
із використанням наданої влади чи 
службового становища (за ознака-
ми кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України). Процесуальне керівниц-
тво у кримінальних провадженнях 
здійснюється Генеральною проку-
ратурою України.
 За словами ж директора ДБР 
Романа Труби, директор НАБУ 
Артем Ситник сам надав матеріа-
ли щодо цього правопорушення. 
Ці матеріали детективи НАБУ от-
римали з власного досудового роз-
слідування і на цій підставі у ДБР 
зареєстрували кримінальне про-
вадження. В самому ж НАБУ поки 
відмовляються коментувати цю 
ситуацію.
 Днями Солом’янський райсуд 
Києва арештував Дмитра Крюч-
кова, йому призначено запобіж-
ний захід у вигляді тримання під 
вартою протягом 45 днів iз правом 
внесення застави у розмірі 7 млн. 
грн.
 Тоді як прокуратура наполяга-
ла на триманні Крючкова під вар-
тою через прецедент із його втечею 
за кордон та просила заставу у 346 
млн. грн. Наразі сторона обвину-
вачення  визначається, чи оскар-
жуватиме вищевказане рішення 
суду після того, як ознайомиться 
з повним текстом ухвали, зокрема 
мотивувальною частиною. ■

■ Катерина БАЧИНСЬКА

 Неповні два дні залишається до дня 
голосування українців у другому турі 
президентських виборів. Щоб забезпе-
чити демократичний процес, до України 
приїхала авторитетна міжнародна деле-
гація у складі 31 особи. Члени делегації 
представляють одинадцять країн світу 
— серед них Вільям Тейлор — колишній 
посол США в Україні, Дейм Одрі Гловер 
— голова Центру зовнішньої політики, 
Лора Джуетт — директорка програми ре-
гіону Євразії Національного демократич-
ного інституту, Мері О’Хейген — дирек-
торка Національного демократичного ін-
ституту в Україні. 
 Після проведення першого туру пре-
зидентських виборів представники ор-
ганізації були задоволені. «31 березня, 
вдруге після Революції гідності, нез-
важаючи на російську агресію, Україна 
провела вибори, які всебічно відобража-
ють волю виборців», — зазначив колиш-
ній посол США в Україні Вільям Тейлор. 

 

Метою роботи делегації є підтримка де-
мократичних процесів в Україні, а також 
делегати надаватимуть об’єктивну оцінку 
виборчому процесу. Представники зуст-
рінуться з українськими політиками, де-
ржавними службовцями, громадськими 
активістами, медіа та міжнародною спіль-
нотою в Києві та 12 областях України. У 
день виборів спостерігачі Національно-
го демократичного інституту відвідають 
виборчі дільниці під час відкриття, голо-
сування, закриття та спостерігатимуть 
за підрахунком голосів у різних регіонах 
країни. «Опитування НДІ неодноразово 

демонстрували, що понад 80% українців 
прагнуть демократичного майбутнього», 
— зазначила Лора Джуетт. «Наступному 
Президенту потрібно поставити в пріо-
ритет процес проведення реформ, а пер-
шою перевіркою цього стане проведення 
ви борів, що варті довіри», — додала ди-
ректорка програми регіону Євразії Націо-
нального демократичного інституту. Ці-
каво, що Національний демократичний 
інститут організовував міжнародні місії 
зі спостереження чи оцінювання в понад 
65 країнах світу на більш ніж 135 вибо-
рах. ■

КОНТРОЛЬ

Усім світом — на вибори
До України приїхала міжнародна делегація спостерігачів 
на другий тур президентських виборів

■

Українська чи міжнародна 
політика? 
 Українська молодь у віці 
14—29 років майже не ціка-
виться політикою. Обираю-
чи між темами світових та ук-
раїнських процесів, молоді 
люди таки надають перева-
гу вітчизняній політиці. Тих, 
кому дуже цікаво та скоріше 
цікаво, що відбувається в Ук-
раїні — лише 13% від усіх опи-
таних. Такі дані дослідження 
опублікували в Центрі «Нова 
Європа» та Фонді ім. Фрідріха 
Еберта. Бути політично актив-
ним важливо лише для кож-
ного п’ятого українця. Щодо 
політичних лідерів, то рівень 
недовіри до них серед молоді є 
рекордним — їм абсолютно не 
довіряють і скоріше не довіря-
ють три чверті молоді. Полі-
тичний експерт Андрій Овдій 
упевнений: щоб молоді люди 
брали активну участь у полі-
тичному житті, необхідно за-
цікавити їх у змінах, які мо-
жуть відбутися в країні: «Хо-
роший кейс — це програма 
Майкла Щура «Телебачення 
Торонто». Воно переводить 
спілкування на мову молоді— 
мемів, жартів та приколів — і 
показує, що політика — це не 
лише нудні процеси», — ко-
ментує експерт.

Досвід тих, хто хоче бути 
«політиком»
 Співрозмовниця «УМ» Іри-
на Маковій два роки пропра-
цювала в державному секторі, 
після університету вирішила, 
що хоче займатися реформами 
в Україні, здобути досвід і про-
довжити кар’єру в політичній 
сфері. Проте склалось не так, 
як гадалось: «Коли я йшла 
працювати помічницею народ-
ного депутата, я усвідомлюва-
ла, що зарплата буде невелика, 
я розуміла, що треба буде по-
терпіти, але я повірити не мог-
ла, що в кінцевому результаті 
буду настільки спустошена та 
розчарована. Перш за все тим, 
що бачиш, як відбуваються 
самі процеси в політиці. Коли 
люди, які роками вже на поса-
дах, «пригріли собі місце», ні-
чого не хочуть змінювати, а ти 
немов риба об лід б’єшся. Коли 
звертаєшся до них із пропози-
ціями, а вони просто показу-
ють тобі на місце. Я так змогла 
пропрацювати два роки і вирі-
шила змінювати сферу». За-
раз Ірина працює у міжнарод-
ній бізнес-компанії, займаєть-
ся комунікаціями і запевняє, 
що ініціативність та креатив-
ність на теперішньому місці 

роботи цінують та заохочують: 
«Думаю, що статистика, коли 
лише 13% молодих людей за-
цікавлені в політичному жит-
ті, і є показником того, що ще 
зі школи 17-річні люди не хо-
чуть займатися процесами в 
країні, бо розуміють: «розво-
рушити» щось дуже важко. 
А витрачати сили, здоров’я 
та життя не всі готові. Скажу 
відверто — захоплююся тими, 
хто попри систему не здаєть-
ся, об’єднується і щось змінює 
в державній політиці», — ска-
зала Ірина. 
 Серед тих, хто не здаєть-
ся, наш співрозмовник Дмит-
ро Мартинчик. Після універ-
ситетської практики він пот-
рапив у громадську організа-
цію на роботу. «Моєю галуззю 
була співпраця України з ЄС, 
згодом займався питаннями 
відносин між Україною та Ні-
меччиною. Проте вирішив, що 
готовий до нових знань, і, від-
правивши заявку за студентсь-
кою програмою, поїхав до Бер-
ліна на практику». Хлопець 
зараз працює помічником де-
путата у Бундестазі: «Це коло-
сальний досвід. Залишатися в 
Німеччині не планую, це лише 
період кар’єри, опісля закін-
чення контракту повертати-

мусь в Україну і хочу займати-
ся зовнішньою політикою вдо-
ма». Дмитро також додає, що 
завдяки роботі за кордоном 
може порівнювати політичні 
процеси в двох країнах: «У Ні-
меччині я зрозумів — щоб от-
римати посаду, а згодом пот-
рапити до управління держав-
ними органами влади, необ-
хідно дуже багато працювати, 
мати досвід та постійно розви-
ватися у своїй роботі. Там не-
має такого, як в Україні, що в 
25 ти вже можеш бути народ-
ним депутатом, катаючись на 
машині «Лексус» і маючи за-
міський будинок. Там це пра-
ця, як і будь-яка робота. Тому 
нашій молоді є чому повчи-
тися в країнах ЄС», — додає 
Дмитро. 

Переграти Наполеона
 За статистикою, у Верхов-
ній Раді восьмого скликання 
— 17 депутатів, яким ще не-
має 30 років. За результатами 
експрес-аналізу біографій кан-
дидатів, який проводив рух 
«Чесно», це активісти громад-
ських організацій, вояки доб-
ровольчих батальйонів, молоді 
підприємці та журналісти. 
 Як зазначають соціоло-
ги, хоч результати опитуван-

ня в Україні і вказують на ре-
кордні показники недовіри 
та апатії української молоді 
до політики, така тенденція 
є характерною й для інших 
країн світу. Але попри це у 
свої 39 років Еммануель Мак-
рон став наймолодшим пре-
зидентом в історії Франції. 
Його обрання побило рекорд, 
адже до 2017 року наймолод-
шим правителем країни був 
40-річний Луї Наполеон Бо-
напарт. Проте феномен Мак-
рона полягав не лише у віці, 
а й у тому, що він зумів здола-
ти системного політика Марін 
Ле Пен. Проте наймолодшою 
главою держави у світі є Ва-
несса Д’Амброзіо, яка очолює 
одну з найменших країн світу 
Сан-Марино. Також одним із 
наймолодших лідерів у світі є 
Юрі Ратас. 38-річний прем’єр-
міністр очолює уряд Естонії з 
2016 року. 

Хто зацікавить молодь?
 Якщо проаналізувати перед-
виборчі програми політичних 
партій на виборах 2014 року 
щодо кількості пунктів, які зо-
середжені на вирішенні потреб 
молоді, то середня їх кількість 
— 2. При цьому 73,3% обіця-
нок партій спрямовані на за-
безпечення кращого рівня на-
дання освітніх послуг, 26,6% 
— на покращення соціаль-
ної сфери життя молоді. Тоб-
то можна спостерігати пев-
ні стереотипні уявлення про 
основні сфери діяльності мо-
лоді, що не відповідають ре-
альним потребам. Натомість 
у Демократичній партії США 
розвиток молоді винесено в 
окремий пункт програми. 
Окрім загальновживаних 
обіцянок — покращити осві-
ту, соціальний захист та за-
хистити право голосу, зга-
дуються також розвиток лі-
дерських якостей, охорона 
ментального здоров’я, за-
безпечення рівності прав мо-
лоді, як часто виключеної 
соціальної категорії, забез-
печення умов громадської 
та політичної участі молоді. 
Нагадаємо, що за партію про-
голосували 55% молодих ви-
борців на останніх виборах у 
2016 році. У Республікансь-
кій партії молодь згадуєть-
ся переважно в контексті 
питань соціального захис-
ту, освіти та працевлашту-
вання. Однак досить вели-
ку увагу ця політична сила 
приділяє побудові інститу-
ту сім’ї молоддю, як резуль-
тат — 37% осіб від 18 до 29 
років віддали за неї свій го-
лос на останніх виборах у 
2016 році. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

НЕмолоді політики
В Україні лише 13% молодих людей 
цікавляться політикою. Чи зміниться 
тенденція та яка ситуація у світі?

■Катерина БАЧИНСЬКА, 
Олександра ТВЕРДА

Молоді українці неактивні у політичному житті країни.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сполучені Штати фак-
тично скасували запровад-
жені попередньою адмініст-
рацією Барака Обами пос-
лаблення для Куби. 17 квіт-
ня радник президента США 
з нацбезпеки Джон Болтон 
оголосив під час виступу в 
Маямі про запровадження 
нових обмежень проти «Ос-
трова Свободи».
 За словами Болтона, 

йдеться насамперед про об-
меження щодо подорожей 
американців на Кубу. Крім 
того, буде зменшено гранич-
ну допустиму суму грошових 
переказів зі США на Кубу. 
«Ці заходи допоможуть три-
мати американські долари 
подалі від кубинського ре-
жиму», — сказав Болтон.
 Раніше цього ж дня 
державний секретар США 
Майк Помпео заявив у Ва-
шингтоні, що, починаючи з 

2 травня, громадяни США 
зможуть позиватися в аме-
риканських судах проти іно-
земних фізичних та юридич-
них осіб, які контролюють 
їхню націоналізовану після 
революції 1959 року влас-
ність на Кубі, передає аген-
ція новин dpa. Помпео пос-
лався на один iз пунктів так 
званого закону Хелмса—Бер-
тона від 1996 року, який доз-
воляє компаніям та громадя-
нам подавати в суд на інозем-
ні компанії, що користують-
ся конфіскованою на Кубі 
американською власністю, 
нагадує інформагенція epd.
 Крім того, Помпео заки-
нув кубинській владі під-
тримку глави Венесуели Ні-
коласа Мадуро у той час, 
коли Вашингтон та уряди 
понад 50 країн світу визна-
ли легітимність тимчасово-

го президента Хуана Гуай-
до.
 Такі односторонні дії Ва-
шингтона викликали нега-
тивну реакцію в Євросоюзі та 
Канаді. «Рішення Сполуче-
них Штатів матиме серйозні 
наслідки для європейських 
та канадських підприємств і 
підприємців», наголошуєть-
ся в опублікованій 17 квіт-
ня спільній заяві верховної 
представниці ЄС iз зовніш-
ньої та безпекової політики 
Федеріки Могеріні, євроко-
місара з питань торгівлі Се-
силії Мальмстрьом і мініст-
ра економіки Канади Христі 
Фріланд, передає dpa.
 Могеріні та Мальмс-
трьом ще минулого тиж-
ня звернулися до Помпео з 
офіційним листом, у якому 
застерігали Вашингтон від 
такого кроку. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На португальському острові Ма-
дейра в середу внаслідок аварії ту-
ристичного автобуса загинули 29 
осіб, інформує «Німецька хвиля». 
Президент Португалії Марселу Ре-
белу де Соуза повідомив, що всі за-
гиблі туристи є громадянами Німеч-
чини.
 Трагедія сталася ввечері 17 квіт-
ня в курортному районі Канісу, що 
на схід від Фуншала, адміністратив-
ного центру острова. Автобус втра-
тив керування на повороті, зірвався 
з дороги і впав на дах житлового бу-
динку. За повідомленням місцевих 
ЗМІ, загалом в автобусі їхали 55 па-
сажирів, гід і водій. Понад 20 осіб 
зазнали різноманітних травм. Тра-
гедія сталася за хороших погодних 
умов, коли було ще світло. 
 Прем’єр-міністр Португалії Ан-
тоніу Коста висловив співчуття ні-
мецькому народу і канцлеру ФРН 
Анґелі Меркель. Влада Мадейри ого-
лосила триденну жалобу з четвер-
га, 18 квітня, до суботи, 20 квітня. 
Розслідують можливу причину тра-
гедії.
 Мадейра є популярним місцем 
відпочинку для європейців. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Конкурс iз реконструкції собору Нотр-Дам 
 Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив 
міжнародний конкурс на відновлення собору Паризь-
кої Богоматері. Президент країни Емманюель Макрон 
заявив, що храм буде відбудовано впродовж найбли-
жчих п’яти років. На засіданні уряду прем’єр додав, 
що відбудова святині є «зусиллям усього нашого по-
коління для майбутніх поколінь». Макрон пообіцяв, 
що собор відреставрують і він стане «ще красивішим, 
ніж був». Водночас французький уряд оголосив між-
народний конкурс на реконструкцію шпилю собору за-
ввишки 96 метрів, що впав під час пожежі.

Екс-президент Перу застрелився перед 
арештом 
 У Перу вчинив самогубство колишній президент 
країни Алан Гарсія: 17 квітня вдома він завдав собі 
вогнепального поранення в голову та за кілька годин 
помер. Цього дня його мали затримати у справі про 
корупцію. «Я вражений смертю колишнього президен-
та Алана Гарсії», — написав у «Твіттері» чинний гла-
ва держави Мартін Віскарра. Раніше органи юстиції 
видали ордер на десятиденне попереднє затримання 
Гарсії в рамках розслідування корупційного сканда-
лу. Екс-президента, який правив Перу в 1985—1990 
і 2006—2011 роках, підо зрювали в отриманні неле-
гального фінансування своєї передвиборчої кампанії 
2006 року від бразильського будівельного концерну 
Odebrecht. В Odebrecht визнали, що в роки правління 
трьох президентів давали хабарі різним чиновникам 
на загальну суму 29 мільйонів доларів.

Віктор Орбан мріє про перегляд кордонів 
у Європі
 Прем’єр-міністр Угорщини пропонував Польщі взя-
ти участь у розподілі території України, заявив поль-
ський політик Славомір Нітрас. «Віктор Орбан переко-
нував нас скористатися українською кризою, зайняти 
землю і поділитися нею. Він мріє про перегляд кор-
донів у Європі, як Володимир Путін», — сказав полі-
тик польської опозиційної партії «Громадянська плат-
форма» Славомір Нітрас в інтерв’ю для порталу новин 
Onet.pl. «Ми не хочемо, щоб нам дестабілізували Єв-
ропу. Я знаю Віктора Орбана. Він людина освічена, знає 
мови, вміє поводитися серед міжнародних еліт. Орбан 
— спритний політик», — сказав Славомір Нітрас. За 
його словами, «Угорщина — небезпечна країна», бо 
угорці мріють про зміну післявоєнного порядку. «Ор-
бан мріє про таку зміну, я це знаю», — сказав політик 
і додав: «Угорщина — це країна з великим комплек-
сом», пояснивши це ставленням угорської сторони до 
втрат, яких вона зазнала після війни. 

Старий Нетаньяху сформує новий уряд 
 Президент Ізраїлю Реувен Рівлін уповноважив ви-
конуючого обов’язки прем’єр-міністра Біньяміна Нета-
ньяху сформувати новий уряд країни. За словами Рів-
ліна, 65 членів Кнесету «рекомендували» саме канди-
датуру Нетаньяху для формування наступного уряду 
країни. Відтак Нетаньяху має шість тижнів на форму-
вання нової урядової коаліції та уряду.

Північна Корея випробувала нову тактичну 
зброю
 У Північній Кореї за присутності лідера країни 
Кім Чен Ина випробували нову тактичну керовану зб-
рою, яку можна оснастити «потужною боєголовкою», 
йдеться в повідомленні північнокорейської державної 
інформаційної агенції KCNA у четвер, 18 квітня. Під-
твердження цієї інформації з інших джерел наразі не-
має. Не повідомляється і про те, де було проведено 
запуск. Напередодні Центр стратегічних і міжнарод-
них досліджень, що базується у Вашингтоні, повідо-
мив про активність у північнокорейському ядерному 
науково-дослідному центрі в Йонбені. Супутники за-
фіксували п’ять транспортних засобів неподалік від 
будівлі, де розташована установка зі збагачення ура-
ну, і від радіохімічної лабораторії.

Греція має намір вимагати від Німеччини 
репарації за дві світові війни
 Парламент Греції більшістю голосів схвалив ре-
золюцію, яка зобов’язує уряд Алексіса Ципраса до-
могтися виконання вимог до Німеччини відшкодува-
ти збитки, завдані під час Першої та Другої світових 
воєн, інформує агенція «Франс Пресс». Ципрас ще на 
виборах у 2015 році пообіцяв вимагати репарацій від 
Берліна. Парламентська експертна комісія у 2018 році 
оцінила їхню суму в щонайменше 270 мільярдів євро. 
Ці кошти, за висновком комісії,  мають компенсувати 
як руйнування, здійснені під час Першої світової війни, 
так і шкоду, завдану Греції під час гітлерівської окупа-
ції з квітня 1941-го до вересня 1944 року, коли в країні 
загинуло понад 300 тисяч мешканців. Крім того, гре-
ки нагадують, що окупаційна влада у 1942 році зму-
сила Національний банк Греції надати нацистській Ні-
меччині кредит майже у 500 мільйонів рейхсмарок, що 
в перерахунку на сьогоднішній день може складати ра-
зом з відсотками кілька мільярдів євро. Німеччина вва-
жає питання репарацій юридично і політично остаточно 
врегульованим. ■

■

Автобус упав на дах житлового будинку. ❙

КАТАСТРОФИ

Хороший відпочинок, але 
останній у житті
29 туристів загинули в аварії автобуса на Мадейрі

■

САНКЦІЇ

Куба Трампу не люба
CША запроваджують обмежувальні 
заходи щодо острова

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Міжнародна правозахисна організа-
ція «Репортери без кордонів» оприлюд-
нила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі 
станом на 2019 рік. В опублікованому в 
четвер, 18 квітня, рейтингу Україна посі-
ла 102-ге місце, на якому перебувала й 
минулого року. Покращити показники 
не вдалося через такі негативні фактори, 
як насильство проти журналістів-розслі-
дувачів та війну на Донбасі, пояснюють 
укладачі звіту.
 Україна має розгалужену мережу за-
собів інформації, а її влада здійснила піс-
ля революції 2014 року низку важливих 
реформ, але ці досягнення є крихкими, 
вказує неурядова правозахисна організа-
ція «Репортери без кордонів» у щорічно-
му звіті про порушення свободи слова у 
світі.
 Серед досягнень України аналітики 
відзначають ухвалення законодавства 

про прозорість власності ЗМІ та доступ до 
державної інформації. Водночас потрібно 
зробити набагато більше, щоб по слабити 
жорсткий контроль олігархів над медіа-
засобами, підтримати редакційну неза-
лежність і боротися з безкарністю після 
злочинів проти журналістів.
 «Інформаційна війна» з Росією мала 
негативні наслідки, включно із заборо-
ною російських ЗМІ та соціальних ме-
реж, складанням «чорних списків» іно-
земних журналістів і судовими переслі-
дуваннями за звинуваченням у зраді. 
Вибори, що відбуваються у 2019 році, 
підсилюють напруженість: частішають 
погрози та напади, порушується конфі-
денційність джерел, ведеться спостере-
ження за журналістами-розслідувачами 
та відбувається маніпулювання нови-
нами. До контрольованих сепаратиста-
ми східних районів досі не мають досту-
пу незалежні журналісти чи іноземні 
спостерігачі», — наголошується в звіті 
«Репортерів без кордонів», який цитує 
«Радіо Свобода».
 На думку правозахисників, найбіль-
шими викликами для свободи слова в Ук-
раїні залишаються такі проблемні яви-
ща, як стеження чи перешкоджання в 
роботі журналістів-розслідувачів із за-
стосуванням насильства. Крім того, не-

гативно на ситуації зі свободою слова в 
країні позначається й війна на Донбасі, 
наголошують «Репортери без кордонів». 
Ще одним явищем, що не полегшує робо-
ту ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої 
відмови у в’їзді для закордонних жур-
налістів, ідеться у звіті.
 У тексті про Україну «Репортери» 
не згадують окупований Росією Крим. 
Півострів потрапив у розділ щодо Росії, 
яка посіла в рейтингу 149-ту позицію 
серед 180 країн, опустившись на одну 
сходинку. «Крим, який був анексова-
ний у 2014 році, і Чечня стали «чорни-
ми дірами», звідки надходить мало но-
вин та інформації», — вказують дослід-
ники.
 Водночас значне покращення си-
туації зі свободою слова спостерігало-
ся у 2018 році у Вірменії, що піднялася 
одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше 
місце в рейтингу. Істотне полегшення 
для роботи журналістів було зафіксова-
но й у Киргизстані. Ця середньоазійсь-
ка країна піднялася за рік одразу на 15 
сходинок, посівши 83-тє місце.
 Перші три позиції в рейтингу «Ре-
портерів без кордонів» посіли Норвегія, 
Фінляндія та Нідерланди. Норвегія вже 
втретє поспіль очолює рейтинг «Репор-
терів» щодо свободи преси. Найгіршою, 
за даними укладачів звіту, ситуація зі 
свободою слова є в Туркменістані, Пів-
нічній Кореї та Еритреї.
 За даними правозахисників, «склад-
на» або «дуже серйозна» ситуація зі сво-
бодою слова спостерігається майже в 
кожній другій державі світу. У кожній 
третій країні становище оцінюється як 
проблематичне. Лише у чверті випад-
ків рівень свободи преси вважається «за-
довільним» або «добрим». ■

РЕЙТИНГИ

Слова 
— тi самi, 
свобода теж
Україна в iндексi свободи 
ЗМІ залишилася 
на 102-му мiсцi

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.45, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.40 Мелодрама 

«Анка з Молдаванки»

22.30 «Гроші-2019»

23.50 «Голос країни 9»

02.10 «Київ вечірній»

ІНТЕР

03.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

03.55, 3.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

05.10 Top Shop

05.40, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.30 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Чотири 
мушкетери Шарло»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Четверо проти 
кардинала»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 4.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

23.45 Т/с «Підземний 

перехід»

01.45 «Речдок»

КАНАЛ
 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.00 Абзац

06.00, 7.50 Kids Time

06.05 Х/ф «Крихітка з 

Беверлі-Хіллз 3»

07.55 Х/ф «Геркулес»

11.00 Х/ф «Марсіянин»

14.00 Х/ф «Земне ядро»

16.50 Х/ф «Люди в 

чорному 3»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Постшоу

00.00 Х/ф «Містер Магу»

01.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Т/с «Відділ 44»

06.00 Громадянська оборона

07.00 Факти. Вибори-2019 р. 

Спецвипуск

09.15 Факти тижня. 100 

хвилин

10.40 Секретний фронт. 

Дайджест

11.50, 13.20 Х/ф 

«Шибайголова»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Нація 

прибульців»

16.35 Х/ф «Тілоохоронець 

кілера»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.15 Битва версій

21.20 Т/с «Пес»

22.25 Свобода слова

23.55 Х/ф «Прем’єр-

міністр»

02.05 Т/с «Володимирська, 15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.35 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55, 

0.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 2.15 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.00, 13.05 Час. Підсумки 

тижня

11.10, 1.15, 5.15 Машина часу

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 КЕНДЗЬОР

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.20 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
05.45 Х/ф «Володя 

великий, Володя 
малий»

07.00 Х/ф «Кін-дза-дза!»
09.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
14.40, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»
17.00 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.40, 23.45 Т/с «Напад»
01.45 Т/с «Швидка»
03.05 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво. com 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
07.50 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників
10.10 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

12.00 Дива Китаю. 
Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 
13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.30 Ловець слів. 

Микола Грінченко. 
Документальна 

програма

14.15 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 UA. Фольк 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Вікно в Америку

19.55 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.20 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019

21.00 Новини 

21.25 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.35 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Andzh

22.20 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Даша Суворова

22.30 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

«Её» гурт

22.40 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Тері Фао

23.00 Історія України 

1917-1921-ті роки. 

Загальна картина 

та катастрофічна 

швидкість

23.10 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 

23.55 Концертна программа 

Павла Табакова» 

«Любов жива»

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Адольф Адан. 

«Корсар». Національна 

опера України ім. 

Тараса Шевченка 

04.30 Вікно в Америку

04.50 Погода 

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

 

СТБ

05.30 Моя правда. Тетяна 

Догілева

06.15 Моя правда. Римма 

Маркова

07.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.10 Х/ф «Кучерява Сью»
11.05 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
13.45 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50, 23.50 Т/с «Пелена»

00.50 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.15, 

23.00 Телемарафон 

«Вибори-2019»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

«Репортер». Новина

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «ДжеДАІ»

11.05, 19.25, 20.30 Т/с 

«Звонар»

14.45 Х/ф «Вулкан»
16.25 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

21.30, 23.00 Т/с «Кістки-10»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

01.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лаціо» — «К’єво». ЧІ

07.45, 11.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Кардіфф» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.00 «Великий футбол»

11.15, 16.05, 5.30 Топ-матч

12.00 «Інтер» — «Рома». ЧІ

13.50 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.15 «Передмова 

до «Мілан» — 

«Депортіво» (2003 р. 

/04). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

16.20 «Мілан» — 

«Депортіво». 1/4 

фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

18.05 «Депортіво» — 

«Мілан». 1/4 фіналу 

(2003 р. /04). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

19.50 Післямова до «Мілан» 

— «Депортіво» (2003 

р. /04). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

19.55 LIVE. «Наполі» 

— «Аталанта». ЧІ

21.55 LIVE. «Челсі» — 

«Бернлі». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

00.55 «Антверпен» — 

«Брюгге». ЧБ

02.45 ЧІ. Огляд туру

03.40 «Ньюкасл» — 

«Саутгемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

07.50, 19.35 Топ-матч

07.55 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

09.45, 3.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.15 «Андерлехт» — 

«Гент». ЧБ

12.05, 14.25 «Check-in»

12.35 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

14.55 Світ Прем’єр-Ліги

15.25 LIVE. «Антверпен» 

— «Брюгге». ЧБ

17.25, 2.05 «Великий футбол»

18.40 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.30 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

23.20 ЧІ. Огляд туру

00.15 «Кардіфф» — 

«Ліверпуль». ЧА

03.55 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.55 Правда життя

08.55, 17.10, 5.30 Шалена 

подорож

09.50 Наглядачі заповідника

10.50 Код доступу

11.50 Єврорабині

12.45, 0.25 Речовий доказ

15.25, 23.30 Великі танкові 

битви

16.20 Битва рибалок

18.05 Мегамисливці

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.25 Містична Україна

21.45 Полювання на рибу-

монстра

22.30 Народжені мусонами

02.15 Академік Корольов

03.05 Ризиковане життя

03.50 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.00 Х/ф «Король 
повітря»

12.50 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Х/ф «Побачення 
наосліп»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Дельго»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.15 Д/ф «Аромати Африки»

12.10, 16.50 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

12.30 «Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45, 15.15 Д/ф «Неповторна 

природа»

16.15 Хто в домі хазяїн?

16.55 По обіді шоу

18.20, 2.35 Спецпроект 

«Вибори-2019. Другий 

тур»

19.55 Д/ф «Спільноти 

тварин»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Д/ф «Супер Чуття»

22.50 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.25, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.40, 22.35, 23.30 

Мелодрама «Анка з 

Молдаванки»

00.30 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

01.55 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.40, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Султан мого 
серця»

11.00, 12.25 Х/ф «Сісcі»
12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Сіссі — молода 

імператриця»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 1.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»
20.00, 4.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
23.45 Т/с «Підземний 

перехід»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Без паніки

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.50 Kids Time

06.05 Х/ф «Велика котяча 

втеча»

07.55 Т/с «Мерлін»

11.10 Х/ф «Блакитна 

лагуна-3»

13.00 Екси

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Х/ф «Сутінки»

23.30 Т/с «Загублені»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Битва версій

12.00 Антизомбі. Дайджест

12.15, 13.15 Х/ф 

«Зіткнення з 

безоднею»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.40, 22.30 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.35 Х/ф «Мій ворог»

01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси

06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.35 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5 поверх

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»

13.25, 3.40 «Речовий доказ»

14.40, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.00 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Будьте здоровi»

22.40, 23.45 Т/с «Напад»

02.10 Т/с «Швидка»

03.20 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

10.10 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін. Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Віктор 

Петров/ В. Домонтович

14.15 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. 

Володимир Сосюра

19.55 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.20 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання-2019

21.00 Новини 

21.25 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.35 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

Rockoko

22.30 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

Індіра

22.40 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Cape Cod

22.50 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

Деніс Кінчев

23.00 Історія України 

1917—1921-ті роки. 

Більшовицький 

переворот, початок 

громадянської 

війни,«чорний» 

розподіл землі

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Etnovation. Квартет 

Усеїна Бекірова

00.35 Тельнюк. Сестри. 

«UNPLUGGED»

01.10 Погода

01.15 Новини

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Драгослав Михаїлович. 

Бій з тінню. Київська 

академічна майстерня 

театрального мистецтва 

«Сузір’я» 16+

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10 Моя правда. Олексій 

Булдаков. Вигнанець

07.05 Моя правда. Ігор 

Петренко. Життя після 

смерті

08.00 Містичні історії-з 

Павлом Костіциним

09.55 МастерШеф

14.10 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50, 23.50 Т/с «Пелена»

00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новина

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 21.30, 23.00 Т/с 

«Кістки-10»

08.50 Т/с «Величний Джо»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 «Решала»

11.45, 17.20 «Загублений 

світ»

13.40, 1.30 «Облом.UA.»

14.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

19.25, 20.30 Т/с «Звонар»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 

WEEKEND»

06.50, 13.20, 18.30 Журнал 

Ліги Чемпіонів

07.20, 20.45 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

08.15 «Арсенал» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

12.05 «Великий футбол»

13.50, 19.00 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». ЧА

16.45 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

21.40 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Брайтон». ЧА

23.45, 1.45, 3.50 Топ-матч

23.55 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

02.00 «Інтер» — «Рома». ЧІ

04.05 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 «Check-in»

06.25, 3.50 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». ЧА

08.35 «Антверпен» — 

«Брюгге». ЧБ

10.20 «Європейський 

WEEKEND»

11.10 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

12.50 Передмова до «Мілан» 

— «Депортіво» (2003 

р./04). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

12.55 «Мілан» — 

«Депортіво. 1/4 фіналу 

(2003 р./04). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

14.40 «Депортіво» 

— «Мілан. 1/4 фіналу 

(2003 р./04). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

16.25 Післямова до «Мілан» 

— «Депортіво» (2003 

р./04). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 

ONLINE»

16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Десна». ЧУ

21.50 ЧІ. Огляд туру

22.45 «Лаціо» — «К’єво». ЧІ

00.35 Журнал Ліги Чемпіонів

01.05 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

02.55 ЧА. Огляд туру

05.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 14.10 Правда життя

09.15, 17.10 Шалена подорож

10.10, 18.05 Наглядачі 

заповідника

11.10 Код доступу

12.40 Прокляття Че Гевари

13.05, 0.25 Речовий доказ

15.20, 23.30 Великі танкові 

битви

16.15 Битва рибалок

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.25 Містична Україна

21.45 Полювання на рибу-

монстра

22.30 Народжені мусонами

02.10 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.00 Х/ф «7 днів і ночей з 
Mерилін»

12.50 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель «Галіція»

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.25 Д/ф «Браво, шеф!»

11.25 Д/ф «Аромати Африки»

12.20, 16.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

12.30 Д/ф «Тайська вулична 

їжа з Девідом 

Томпсоном»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.15 Т/с «Імперія»

16.10 Д/ф «Спільноти 

тварин»

16.55 UA:Фольк. Спогади

18.25, 2.35 Тема дня

19.25, 22.50, 4.05 Спільно

19.55 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.20 Д/ф «Супер Чуття»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Складна розмова

05.40 Телепродаж

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 КВІТНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.35, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.40 Мелодрама 

«Анка з Молдаванки»

22.30, 23.40 «Світ навиворіт» 

10: Бразилія»

00.45 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.40, 22.00 «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 Т/с «Султан мого 

серця»

11.00 Х/ф «Сіссі — молода 
імператриця»

12.25 Х/ф «Сіссі: Важкі 
роки імператриці»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 1.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

23.45 Т/с «Підземний 

перехід»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.40 Абзац

05.30, 6.50 Kids Time

05.35 М/с «Майлз із 

майбутнього»

06.55 Т/с «Мерлін»

10.40 Х/ф «Сутінки»

13.00 Кохання на виживання

17.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

23.30 Т/с «Загублені»

02.00 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.30, 13.20 Х/ф «Мій 

ворог»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.40, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Найманий 

убивця»

01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10 Томос

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.45 Огляд преси

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

07.00 Х/ф «Сказання 
про двох братів-
близнюків»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Презумпція 
невинуватості»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 3.15 «Речовий доказ»

14.40, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.05 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

22.40, 23.50 Т/с «Напад»

01.00 Т/с «Швидка»

03.05 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

10.10 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін. Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Україна 1917—2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. 

Винниченко без 

брому. Документальна 

програма

14.15 Погода

14.30 52 вікенди

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Tempesta Di Mare. 

«Буря на морі»

21.00 Новини 

21.25 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.35 Мистецький пульс 

Америки 

22.05 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Jonych

22.15 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа

22.30 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Сестри Тельнюк

22.40 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Fontaliza

23.00 Історія України 

1917—1921-ті роки. 

Українська народна 

республіка, кривавий 

терор, постійна зміна 

влади

23.10 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Фрідріх Дюрренматт. 

«Портрет планети, 

або Попередження 

нерозумному людству». 

Київський академічний 

театр «Колесо». 16+ 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.15 Моя правда. Наталя 

Крачковська. 120 кг 

самотності

06.00 Моя правда. Руслана. 

Приборкання 

норовливої

06.55 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

08.45 МастерШеф

13.20 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50, 23.50, 0.45 Т/с «Пелена»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новина

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 21.30, 23.00 Т/с 

«Кістки-10»

08.50, 0.40 Т/с «Величний 

Джо»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15 «ДжеДАІ»

10.50 «Решала»

11.45, 17.15 «Загублений світ»

12.40 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Конан-варвар»
15.25 Х/ф «Конан-

руйнівник»
18.30 25-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо»-»Шахтар»

20.25 Т/с «Звонар»

01.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.20, 21.25, 

23.45, 1.45, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

08.10 «Андерлехт» — 

«Гент». ЧБ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

12.10 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

13.55 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

19.35 «Тоттенгем» — 

«Брайтон». ЧА

21.40 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Арсенал». ЧА

23.55 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

02.00 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

04.05 «Кардіфф» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

07.50, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Топ-матч

07.55 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

09.45, 20.35 ЧІ. Огляд туру

10.40 «Тоттенгем» — 

«Брайтон». ЧА

12.40 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

14.40 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

16.40 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

18.45 «Інтер» — «Рома». ЧІ

21.30, 23.55 «Check-

in»

21.55 LIVE. «МЮ» — «Ман 

Сіті». ЧА

00.25 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

02.15 «Вулвергемптон» 

— «Арсенал». ЧА

04.05 «Антверпен» — 

«Брюгге». ЧБ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 14.40, 2.10 Правда 

життя

09.40, 17.10, 5.25 Шалена 

подорож

10.30 Мегамисливці

11.30 Код доступу

12.30 Майор «Вихор»

13.30, 0.25 Речовий доказ

15.35, 23.30 Великі танкові 

битви

16.25, 21.45 Битва рибалок

18.00 Наглядачі заповідника

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.25 Містична Україна

22.30 Народжені мусонами

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50 Х/ф «Ілюзіоніст»
12.50 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Марлі та я»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель «Галіція»

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Д/ф «Браво, шеф!»

11.40 Д/ф «Аромати Африки»

12.05, 16.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

12.30 Д/ф «Тайська вулична 

їжа з Девідом 

Томпсоном»

13.15, 4.30 РадіоДень

13.45, 22.20 Д/ф «Неповторна 

природа»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Імперія»

16.10 Д/ф «Спільноти 

тварин»

16.55 Сильна доля

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Своя земля

19.55 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Разом

22.40 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 #ВУКРАЇНІ

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.40 Мелодрама 

«Анка з Молдаванки»

22.30 «Право на владу-2019»

00.50 Концерт «ДОРОГА 

ДРУЖБИ»

03.15 «ТСН. 20 років»

ІНТЕР

05.40, 22.00 «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»

09.50 Т/с «Султан мого 

серця»

10.50, 12.25 Х/ф 
«Скарлетт»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 1.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

23.45 Т/с «Підземний 

перехід»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 Контролер

00.00 Д/ф «Лазурний пил»

01.30 Телемагазин

03.00 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.50 Абзац

05.45, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.05 Т/с «Мерлін»

10.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

13.10 Хто проти блондинок

17.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

23.30 Т/с «Загублені»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 2.20 Секретний фронт

10.50 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Шибайголова»

15.00, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.40, 22.40 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

23.40 Х/ф «Каратель»

01.25 Д/ф «Чорнобиль і 

Фукусіма: Уроки»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси

07.30, 8.30, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 

Погода на курортах

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 ТОМОС

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.50 Х/ф «Шереметьєво-2»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ішов четвертий 
рік війни...»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.50 «Речовий доказ»

14.40, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.05 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

22.40, 23.45 Т/с «Напад»

01.00 Т/с «Швидка»

03.05 «Випадковий свідок»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

10.10 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін — Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

14.15 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 Енеїда 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Лауреати 

Шевченківської премії. 

Роман Бондарчук

19.45 Кобзатроніка. Твори 

Шевченка під 

електронну музику. 

Ахтем Сеїтаблаєв

19.55 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.20 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019

21.00 Новини 

21.25 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.35 Мистецький пульс 

Америки 

22.05 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Хорея Козацька

22.25 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Yuko

22.40 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

OY Sound System

23.00 Історія України 

1917-1921-ті роки. 

Берестейська угода, 

гетьман Скоропадський, 

повстанський рух

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

RadioSymphony_UA

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Андрій Курейчик. 

Людина і вічність. 

Київський академічний 

Молодий театр 18+ 

04.35 РадіоДень. Життя+ 

05.00 Українська читанка. 

Павло Коробчук

05.10 Українська читанка. 

Оксана Забужко

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.15 Моя правда. Ольга 

Сумська. Без права на 

сльози

05.55 Моя правда. Невідомі 

чоловіки Наталі 

Могилевської

07.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

08.50 МастерШеф

12.50 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50, 23.45, 0.45 Т/с 

«Пелена»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новина

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 21.30, 23.00 Т/с 

«Кістки-10»

08.50 Т/с «Величний Джо»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.00 «ДжеДАІ-2018»

11.05 «Рішала»

12.00, 17.20 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

14.15 Х/ф «Гарячі голови»
15.50 Х/ф «Гарячі 
 голови-2»
18.50 «ДжеДАІ»

19.25, 20.30 Т/с «Звонар»

23.50 Х/ф «Конан-варвар»
02.00 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 3.50 Топ-

матч

06.10, 20.40 «МЮ» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.10 «Тоттенгем» — 

«Брайтон». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Лаціо» — «К’єво». ЧІ

12.05 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

13.50 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

16.00 «Інтер» — «Рома». ЧІ

17.50 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

18.45 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

01.30 Журнал Ліги Чемпіонів

02.00 «Стандард» — «Генк». 

ЧБ

04.05 «Ньюкасл» — 

«Саутгемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

07.50, 9.45, 16.20, 18.25, 1.35, 

3.40 Топ-матч

07.55 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

09.55, 21.25 Олімпік» 

— «Маріуполь». ЧУ

11.45, 14.00 «Check-in»

12.10 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

14.30 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

16.35 «Тоттенгем» — 

«Брайтон». ЧА

18.40 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

20.30 ЧА. Огляд туру

23.15 Журнал Ліги Чемпіонів

23.45 «Вулвергемптон» 

— «Арсенал». ЧА

01.50 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

03.55 «Андерлехт» — 

«Гент». ЧБ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 14.20 Правда життя

09.20, 17.05 Шалена подорож

10.10, 18.00 Наглядачі 

заповідника

11.10 Код доступу

12.10 Чорна піхота

13.10, 0.25 Речовий доказ

15.25, 23.30 Великі танкові 

битви

16.15, 21.45 Битва рибалок

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.25 Містична Україна

22.30 Народжені мусонами

02.10 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.00 Х/ф «Перший пес 
держави»

12.50 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

00.00 Х/ф «Земля в 
облозі»

02.00 Щоденники Темного

05.00 М/с «Лис Микита»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 16.55 Д/ф «Браво, 

шеф!»

11.40 Д/ф «Аромати Африки»

12.05, 16.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

12.30 Д/ф «Тайська вулична 

їжа з Девідом 

Томпсоном»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.15 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»

16.10 Д/ф «Спільноти 

тварин»

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 #ВУКРАЇНІ

19.55 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.20 Д/ф «Супер Чуття»

22.50 Наші гроші

00.00 Розсекречена історія

00.50 Своя земля

01.00 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

03.40 Разом

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 КВІТНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 Мелодрама «Родинні 

зв’язки»

00.30 Д/ф «Розщеплені на 

атоми»

04.15 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.35, 22.00 «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»

09.50 Т/с «Султан мого 

серця»

10.50, 12.25 Х/ф 
«Скарлетт»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.45 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

03.40 Х/ф «Благі наміри»
05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Замок на 

піску»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Чорна квітка»

23.20 По слідах

01.45 Телемагазин

03.15 Реальна містика

04.45 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

03.20 Абзац

05.10, 6.50 Kids Time

05.15 М/ф «Вартові Місяця»

06.55 Т/с «Мерлін»

10.40 Х/ф «День, коли 

Земля замерзла»

14.30 Х/ф «Знаки»

16.40 Х/ф «Явище»

18.40 Х/ф «Інтерстелар»

22.00 Х/ф «Життя»

00.00 Х/ф «Ловець снів»

02.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20, 1.50 Факти

04.40 Д/ф «Чорнобиль і 

Фукусіма: Уроки»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі

11.15 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Каратель»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Х/ф «Кавалерія»

22.35 Х/ф «Повстання»

00.05 Х/ф «Нація 

прибульців»

02.15 Т/с «Володимирська, 

15»

03.50 Скарб нації

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.20 Діалоги з Патріархом

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

09.25, 16.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10 Кендзьор

18.15 ТОМОС

19.25 Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

06.40 Х/ф «Заграва»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване 
коло»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 3.30 «Речовий доказ»

14.45 Х/ф «Заборонена 
зона»

16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

22.50, 23.45 Т/с «Напад»

01.05 Х/ф «Все можливо»
03.10 «Випадковий свідок»

04.30 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

06.50 Фільм-пост-симфонія 

«Арка»

07.00 Новини 

07.00 Українська читанка. 

Оксана Забужко

07.10 Документальний фільм 

«Зона відчуження 

Донбас» 

08.00 Новини 

08.05 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

08.50 Погода

09.00 Новини 

09.00 В#Україні

09.30 Своя земля

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.55 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

11.50 Фільм-пост-симфонія 

«Арка»

12.00 Хвилина мовчання. 

Пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії 

12.01 Розсекречена історія 

12.50 Погода

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Іван Боберський. 

Де сила, там воля 

витає! Документальна 

програма

14.10 Українська читанка. 

Оксана Забужко

14.30 РадіоДень

14.55 В#Україні

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Українська читанка. 

Оксана Забужко

19.35 Територія кіно. 

Чорнобиль у 

художньому кіно

20.00 Студія (перед)

20.05 Пекельне відрядження. 

Документальна 

програма

20.30 Студія (після)

21.00 Новини 

21.20 Фільм-пост-симфонія 

«Арка»

21.30 Студія (перед)

22.00 «Російський дятел». 

Документальний фільм, 

16+ 

23.20 Історія України 

1917—1921-ті роки. 

Всі воюють проти всіх. 

Розпал громадянської 

війни

23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Зустріч епох. Вівальді 

– Гайдн

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Джузеппе Верді. 

Набукко. Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.20 Т/с «Пелена»

14.45, 20.00, 23.05 Холостяк

17.30 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.00 Вiкна-Новини

22.50 Небачене Євробачення 

2019 р.

23.40 Холостяк. Як вийти 

заміж

00.35 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новина

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.40 «Помста 

природи»

08.50 Т/с «Величний Джо»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 «Решала»

11.45, 17.20, 0.20 

«Загублений світ»

14.00, 23.00 Х/ф 
«Телефонна будка»

15.20 Х/ф «Політ Фенікса»
19.25 Х/ф «І гримнув грім»
21.15 Х/ф «Універсальний 

агент»
01.15 «Облом.UA»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.45, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

08.10 «Вулвергемптон» 

— «Арсенал». ЧА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

12.05 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

13.50 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Наполі» — 

«Аталанта». ЧІ

18.40 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.10 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

20.55 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Антверпен» 

— «Стандард». ЧІ

23.25 Світ Прем’єр-Ліги

23.55 «Гоффенгайм» 

— «Порту». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

02.00 «Ліверпуль» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

04.05 «Барселона» 

— «Челсі». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15 «Check-in»

06.25, 17.05 «МЮ» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.45 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.30 ЧА. Огляд туру

11.25 «Інтер» — «Рома». ЧІ

13.10 «Тоттенгем» — 

«Брайтон». ЧА

14.55 LIVE. «Гоффенгайм» 

— «Порту». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

16.55, 20.55 Топ-матч

18.55 LIVE. «Барселона» 

— «Челсі». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

21.25 Світ Прем’єр-Ліги

21.55 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Гаддерсфілд». ЧА

00.00 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

00.30 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

02.15 «Антверпен» — 

«Стандард». ЧІ

04.05 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 14.25 Правда життя

09.45 Шалена подорож

10.35 Наглядачі заповідника

11.35 1377 спалених заживо

12.25 Місто, яке зрадили

13.15, 0.25 Речовий доказ

15.25, 23.30 Великі танкові 

битви

16.15 Полювання на рибу-

монстра

17.00 Народжені мусонами

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.25 Містична Україна

21.45 Битва рибалок

22.30 Дивовижний Гібралтар

02.20 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.40 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

12.45 Х/ф «Ілюзіоніст»
14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Біла змія»
11.30 М/с «Лис Микита»

16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Х/ф «Великий 

дружній велетень 
Роальда Дала»

21.10 Х/ф «Земля в 
облозі»

23.00 Щоденники Темного

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.20, 5.00 Новини

06.40, 9.10, 12.01 Фільм-пост-

симфонія «Арка»

07.05 Документальний фільм

08.05 Д/ф «Елементи»

09.30 #ВУКРАЇНІ

10.55, 16.55 Розсекречена 

історія

12.00 Хвилина мовчання: 

Пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії

12.05, 20.00 Пекельне 

відрядження

12.40, 4.05 Своя земля

13.15, 14.30 РадіоДень

13.45 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.15 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»

18.25, 3.05 Тема дня

19.25 Перший на селі

20.30 Пекельне відрядження. 

Післямова

21.25, 2.40 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.35 Чорнобильська 

трагедія: уроки історії

22.45 Д/ф «Російський 

дятел»

00.20 Телепродаж Тюсо

04.30 52 вікенди

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.35, 0.35 «Світське 

життя-2019»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.40 «Світ 

навиворіт-5»

16.35, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30, 3.50 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.25 «Тіна Кароль. Сила 

любові та голосу»

04.35 «Хоробрим серцям. 

Концерт»

ІНТЕР

06.10 Д/п «Паломництво на 

Святу землю»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.15 «Жди мене. Україна»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Мачуха»
12.45 «Сходження 

Благодатного Вогню 

у Храмі Гробу 

Господнього»

14.30 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

16.00 Т/с «Султан мого 

серця»

20.00, 3.55 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

23.00 «Великоднє 

богослужіння. Пряма 

трасляція»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Інша»

16.00, 20.00 Т/с «Хлопчик 

мій»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.20 Т/с «Щасливий 

квиток»

03.15 Реальна 

містика

05.35 Зоряний 

шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.50, 8.10 Kids Time

06.55 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.15 Ревізор. Крамниці

10.10 Таємний агент

11.30 Таємний агент. Постшоу

13.30 Хто проти блондинок

15.20 Хто зверху?

17.20 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

19.00 Х/ф «Люди Ікс»

21.00 Х/ф «Люди Ікс 2»

23.40 Х/ф «Знаки»

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.00 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Юрчишини»

15.15 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Кавалерія»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Форсаж 6»

21.40 Х/ф «Шалений Макс: 

Дорога гніву»

23.45 Х/ф «Найманий 

убивця»

01.30 Т/с «Кримінолог»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 0.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 2.15 Дзеркало історії

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Майстри ремонту

10.35 Медекспертиза

11.10 5 поверх

11.30, 3.40 Феєрія мандрів

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10, 4.30 Акцент

13.30 Код успіху

14.10, 15.20, 16.10 

Інформаційний день

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 ТОМОС

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Вічний поклик»
11.45 Х/ф «Іграшка»
13.40 «Правда життя»

15.20, 3.10 «Святі й 

праведники ХХ 

століття»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Апокаліпсис: 
Одкровення Іоана 
Богослова»

21.20 Х/ф «Ісус. Бог і 
людина»

01.00 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.25 Цікаво. com 

08.50 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

09.00 Новини 

09.10 Казки перевірені часом. 

Біляночка та Розаночка. 

Художній фільм

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.25 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

12.15 Двоколісні хроніки. 

Документальний цикл 

12.30 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

13.10 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

14.45 Країна на смак 

15.45 В#Україні

16.10 Спільно 

16.40 Своя земля 

17.00 UA. Фольк 

18.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Квартет Олександра 

Павлова

19.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан. Вадим 

Ільков

19.50 Вальс Алчевськ. 

Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.20 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.40 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

23.30 Великодня Божественна 

літургія.

Михайлівський 

Золотоверхий собор

02.30 Великодня 

Божественна літургія.

Володимирський собор

05.00 Великодня Божественна 

літургія. Храм 

Воскресіння Христового

СТБ

06.30, 16.30, 22.45 Хата на 

тата

07.55 Страва честі

08.55 Т/с «За вітриною»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новина

09.15 «Ехо України»

10.10 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 Прямий ефір

17.00 «Кисельов. 

Авторський»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний

23.00 «ВАТА-шоу»(повтор)

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.50 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

09.45, 0.35 «Загублений світ»

14.35 Х/ф «Вулкан»
16.25 Х/ф «Універсальний 

агент»
18.00 Х/ф «Під прицілом»
19.45 Х/ф «Ікар»
21.15 Х/ф «Бунт»
22.50 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: Новий 
початок»

01.20 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вулвергемптон» 

— «Арсенал». ЧА

07.45, 16.30 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Антверпен» — 

«Стандард». ЧІ

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру

10.55 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

12.40 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

14.25 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Вест Гем». ЧА

15.25, 17.55, 19.45 Футбол 

Tables

16.55 LIVE. «Вотфорд» 

— «Вулвергемптон». 

ЧА

18.55 LIVE. «Рома» — 

«Кальярі». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Інтер» — 

«Ювентус». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

23.40 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

01.45 «Брайтон» — 

«Ньюкасл». ЧА

03.50 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Гоффенгайм» 

— «Порту». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

07.50, 23.25, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

07.55 ЧА. Огляд туру

08.50 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10 «Ліверпуль» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Карпати». ЧУ

19.25 LIVE. «Брайтон» 

— «Ньюкасл». ЧА

21.25 LIVE. «Гент» — «Генк». 

ЧБ

23.40 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

01.45 «Рома» — «Кальярі». 

ЧІ

03.50 «Вотфорд» — 

«Вулвергемптон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 18.00 Україна: забута 

історія

09.40 Речовий доказ

10.50 Великі танкові битви

11.40 Таємниці Біблії

13.30 Шалена подорож

15.10 Народжені мусонами

17.10 Битва рибалок

20.30 Реальна історія Ісуса

23.15 Фантастичні історії

00.10 Містична Україна

00.55 Війна всередині нас

05.35 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.10 «Ух ти show»

10.45 М/с «Земля до початку 

часів»

12.10 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»

13.45 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

15.10, 0.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 Х/ф «Принцеса де 
Монпансьє»

04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Жовтодзьоб»

12.50 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

14.00 Вечірка

19.00 Танька і Володька

21.30 Одного разу під 

Полтавою

23.30 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини

09.30 Країна на смак

10.35 Хто в домі хазяїн?

11.10 Д/ф «Погляд 

зсередини»

11.50 Сильна доля

12.45, 17.05 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

13.00 Х/ф «Ісус. Бог і 
Людина»

14.45 Д/ф «Мальовничі села»

15.10 По обіді шоу

16.10 Спільно

16.45 Своя земля

17.10 Д/ф «Особливий загін»

18.10 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»

19.50 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Розсекречена історія

22.30 Д/ф «Елементи»

23.30 Великодня Божественна 

літургія Михайлівський 

Золотоверхий собор

02.30 Великодня 

Божественна літургія. 

Володимирський собор

05.00 Великодня Божественна 

литургія. Храм 

Воскресіння Христового
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

10.40 Мелодрама «Анка з 

Молдаванки»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою-

2019»

23.00, 3.10 «Церемонія 

вручення музичної 

премії Yuna-2019»

01.20 «Тіна Кароль. Сила 

любові та голосу»

ІНТЕР

04.25 Х/ф «Кво Вадіс»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 « Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

14.00 Т/с «Не жіноча робота»

18.00 Х/ф «Діамантова 

рука»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Правила виживання»

22.00 Х/ф «Фото на 

документи»

23.55 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 

Панютою

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Хлопчик мій»

13.10 Т/с «Чорна квітка»

17.00, 21.00 Т/с «Кровна 

помста»

20.00 Головна тема

23.00 Музична платформа

01.00, 2.15 Т/с «Щасливий 

квиток»

01.45 Телемагазин

04.50 Х/ф «Подаруй мені 

трохи тепла»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

06.00, 7.50 Kids Time

06.05 М/ф «Синбад: Легенда 

семи морів»

07.55 Х/ф «Артур і 

мініпути»

09.50 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

11.30 Х/ф «Земне ядро»

14.10 Х/ф «Люди Ікс»

16.10 Х/ф «Люди Ікс-2»

18.50 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»

21.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»

23.40 Х/ф «Воскресіння»

01.40 Х/ф «Явище»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Факти

05.10 Громадянська оборона

06.55 Антизомбі

08.35 Т/с «Відділ 44»

12.10, 13.00 Х/ф 

«Повстання»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Шалений Макс: 

Дорога гніву»

16.15 Х/ф «Форсаж-6»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Крокодил 

Данді»

22.20 Х/ф «Крокодил 

Данді-2»

00.35 «На трьох»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 14.10, 20.00, 5.10 

Машина часу

10.30, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

11.10 Кордон держави

11.20, 11.25 Будемо жити

11.35 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30, 0.20 Діалоги з 

Патріархом

15.20 П’ятий поверх

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд

18.00, 1.00 Час: Підсумки 

тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. Фільм

00.45, 1.55 Огляд преси

02.15 Дзеркало історії

02.35 Нові герої Донбасу

НТН

05.20 Top Shop

05.50 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

07.30 «Страх у твоєму домі»

11.10 Х/ф «Невиправний 
брехун»

12.40 Х/ф «Міміно»
14.30 Х/ф «Танцюрист 

диско»
17.10 Х/ф «Іграшка»
19.00 Х/ф «Кухарка»
20.20 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
22.20 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на НТН»

00.05 Х/ф «Борсаліно і 
компания»

02.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.0 Великодня Божественна 

літургія. 

Храм Воскресіння 

Христового

07.00 Великодня Божественна 

літургія. Михайлівський 

Золотоверхий собор

08.00 Великодня 

Божественна літургія. 

Володимирський собор

09.00 Великодня Божественна 

літургія. 

Храм Воскресіння 

Христового

10.00 Великодня 

Божественна літургія. 

Володимирський собор

12.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

12.30 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.00 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

13.10 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

15.50 Мегаполіси. 

Документальний серіал 

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо «З 

весною в серці» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.20 Євробачення-2019. 

Кліпи учасників

21.40 Сильна доля 

23.00 Джакомо Пуччіні. 

Тоска. Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

00.55 UA. Фольк 

02.40 Освальд Заградник. 

«Соло для годинника 

з боєм». Київський 

академічний Молодий 

театр, 16+

04.15 Незвідані шляхи 

 

СТБ

05.50, 8.30, 9.55 Хата на тата

07.30 Холостяк. Як вийти 

заміж

09.00 Страва честі

15.15 МастерШеф. 

Професіонали

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Т/с «Рецепт кохання»

00.55 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.45 

«Репортер». Новина

09.15, 17.15 «Ехо України»

10.10 «18 плюс»

11.10 «Кримінал»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00, 19.00, 

20.00 Прямий ефір

21.00 «Підсумки тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00, 0.00 «Загублений світ»

11.45 «Шалені перегони»

13.05 Х/ф «Телефонна 
будка»

14.25 Х/ф «І гримнув грім»
16.10 Х/ф «На межі»
18.15 Х/ф «Вихід: Боги та 

царі»
21.00 Х/ф «Некерований»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

07.45, 13.00 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Гент» — «Генк». ЧБ

10.00, 16.15 Футбол NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

12.45, 3.10, 5.30 Топ-матч

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Шахтар». ЧУ

14.45, 17.45, 20.15 Футбол 

Tables

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

19.25 LIVE. «Львів» — 

«Динамо». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Сампдорія» — 

«Лаціо». ЧІ. Прем’єра

00.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.20 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

03.40 «Фрозіноне» — 

«Наполі». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» 

— «Челсі». 1/2 фіналу. 

Юнацька Ліга УЄФА

07.45 «Ліверпуль» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

09.30 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

11.15 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ

13.00 Журнал Ліги Чемпіонів

13.25 LIVE. «Фрозіноне» 

— «Наполі». ЧІ

14.15, 17.00, 19.25, 22.15 

Футбол Tables

15.25 Світ Прем’єр-Ліги

16.00 LIVE. «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.00, 20.25 «Check-in»

18.25 LIVE. «МЮ» — 

«Челсі». ЧА

20.55 Футбол NEWS

21.15, 23.25, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

21.25 LIVE. «Торіно» 

— «Мілан». ЧІ

23.40 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

01.45 «Гент» — «Генк». ЧБ

03.50 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 18.00 Україна: забута 

історія

09.50 Речовий доказ

11.00 Великі танкові битви

11.55 Як працюють міста

13.45, 17.10 Шалена подорож

15.25 За межами Землі

16.20 Дивовижний Сінгапур

20.30 Таємниці Біблії

22.20 Фантастичні історії

00.15 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 М/с «Земля до початку 

часів»

09.50 Х/ф «Подорож до 
Різдвяної зірки»

11.15 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

13.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 М/ф «Долина папороті: 

Тропічний ліс»

12.45 Х/ф «Попелюшка»
14.00 Вечірка

19.00 М/ф «Льодовиковий 

період: Різдвяна 

пригода»

19.30 М/ф «Льодовиковий 

період: Великі яєчні 

пригоди»

20.00 Танька і Володька

21.30 Одного разу під 

Полтавою

23.30 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 9.00 Великодня 

Божественна літургія. 

храм Воскресіння 

христового

07.00 Великодня Божественна 

літургія. Михайлівський 

Золотоверхий собор

08.00, 10.00 Великодня 

Божественна літургія. 

Володимирський собор

12.05 Д/ф «Браво, шеф!»

13.05, 16.05 Кліпи учасників 

Євробачення-2019 р.

13.20 Д/ф «Неповторна 

природа»

13.50 Пліч-о-пліч

14.05 #ВУКРАЇНІ

14.40 Перший на селі

15.05 UA:Фольк. Спогади

16.20 Х/ф «Ісус. Бог і 
Людина»

19.50 Д/с «Імперія»

21.00, 23.30, 2.00, 4.10 Новини

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 Д/ф «Елементи»

23.00 Д/ф «Мальовничі села»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 По обіді шоу

03.15 Д/ф «Аромати Чілі»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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Саме не розсмокчеться
 За трагічним збігом обставин, лінія 
фронту кілька років тому остаточно «зу-
пинилася» на підході до найбільших про-
мислових міст Донеччини. Окрім затопле-
них шахт, там фактично просто неба збері-
гаються гігантські резервуари, вщерть на-
повнені отруйними відходами хімічної 
промисловості. Так, лише біля горлівсь-
кого «Стиролу» у шламонакопичувачі на-
разі міститься 300 тисяч тонн токсичних 
відходів. Не менше отрути зібралося біля 
фенольного комбінату в селищі Новго-
родське, де водосховище, наповнене вбив-
чою рідиною, відділяється від русла річ-
ки Казенний Торець усього лише дамбою, 
над якою постійно літають снаряди. Один 
із них минулого року порушив цілісність 
цієї конструкції. Аби провести ремонтні 
роботи, українська сторона змушена була 
звертатися до представників ОБСЄ по до-
помогу, оскільки бойовики не давали до-
ступу до об’єкта. Ситуація ж була справді 
критичною. Казенний Торець впадає до Сі-
верського Дінця — головної водної артерії 
сходу України, а ця річка, у свою чергу, 
з’єднується з Доном та Азовським морем. 
У разі катастрофи в епіцентрі екологічно-
го лиха опинилися б мільйони людей. 
 Резервуари з рідкими високотоксич-
ними речовинами наразі розташовані та-
кож біля Авдіївського коксохіму, Лу-
ганського хімічного комбінату, Алчевсь-
кого металургійного заводу та в інших 
містах. Аби описати наслідки можливо-
го екологічного лиха, пов’язаного з цими 
об’єктами, голова харківської обласної 
організації «Всеукраїнська екологічна 
ліга» Сергій Размєтаєв провів таку анало-
гію. «Хтось із вас напевно використову-
вав для добрив курячий послід, — каже 
він. — Там сірникової коробочки досить 
на діжку води. А тут уявіть собі йдеться 
про мільйони ось таких нерозбавлених ві-
дер отрути. Що буде? Земля просто пропа-
де, а вода стане токсичною. Ризик — ней-
мовірний, бо всі ті дамби — земляні». 
 Відокремити неокуповані території 
України від того лиха практично немож-
ливо, оскільки система водозабезпечення 
й надалі залишається єдиною. Основне 
джерело прісної води для східних регіонів 
— канал «Сіверський Донець—Донбас», 
— тече по обидві лінії фронту. Спочатку 
він живить підконтрольні Слов’янськ, 
Краматорськ і Константинівку, потім оку-
повані Донецьк, Макіївку та Ясинувату і 
знову «українські» Волноваху, Покровськ 
та Маріуполь. Над бетонним колектором 
каналу постійно ведуться обстріли. Міс-
цями він уже пошкоджений. До розгер-
метизованої системи може легко потрап-
ляти із зовнішнього середовища будь-яке 
забруднення, але стан води в зоні бойових 
дій уже давно ніхто не моніторить. 
 Війна взагалі — сувора річ. «Усі спос-
тережні вишки, снайперські точки і мі-
номети військові намагаються ставити на 
висотах, — каже Сергій Размєтаєв. — А це 
знову ж таки — породні відвали або стін-
ки шламонакопичувачів. Ці об’єкти об-
стрілюють, вони руйнуються, не ремон-
туються, за їх станом ніхто не слідкує. У 
випадку прориву вся навколишня тери-
торія (йдеться про сотні гектарів площі) 
буде повністю отруєна без шансу на від-
новлення». 

Екологічний тероризм
 На території окупованої частини Дон-
басу наразі перебуває майже півтори ти-
сячі териконів, які нерідко горять. Але це 
ще не всі проблеми. Ґрунтові води, що за-
лягають під гігантськими горами відпра-
цьованої породи, дуже забруднені. Піс-
ля того ж як влада «республік» почала за-
топлювати шахти, забуваючи відкачувати 
воду, рівень у підземних басейнах різко пі-
шов угору. Токсичні потоки вже зараз от-
руїли резервні джерела в регіоні і постійно 
потрапляють до Сіверського Дінця.
  Фахівці кажуть, що консервація й ут-
римання закритих копалень — дуже за-
тратний процес, адже водовідлив та вен-
тиляція потребують чималої кількості 
електроенергії. Коли Донбас був підконт-
рольний Україні, гроші на ці проекти виді-
ляли з державного бюджету. Тепер справу 
пустили на самоплив, і як розвиватиметь-
ся далі цей фактично некерований про-
цес, екологи не знають. Може, наприклад, 
статися підтоплення у Горлівці, де на гли-
бині 540 метрів добували ртуть. Якщо на-
сичена нею вода вийде на поверхню, то ре-
гіон отримає непридатну для життя тери-
торію. Недавно на слуху також була шах-
та «Юнкор» у Єнакієвому, де в 1979 році 
провели атомний вибух, потужністю, що 
не поступається хіросімському. На цьому 
місці утворилася капсула, діаметром май-
же 30 метрів, яка наразі заповнена водою з 
цезієм та стронцієм. Дані про вплив радіа-
ції на навколишнє середовище тоді були за-
секречені, а що там відбувається сьогодні, 
ніхто достеменно не знає. 
 Що стосується суто технічних проблем, 
то вони неминуче виникнуть уже найбли-
жчим часом. Донбаські шахти — гігантсь-
ка підземна мережа, над якою розташова-
на міська інфраструктура. Якщо їх поки-
нути напризволяще (цей процес уже за-
пущено), то у воді почне гнити дерев’яне 
кріплення. А далі, за словами Сергія Раз-

мєтаєва, включиться ланцюжкова реак-
ція. Спочатку брудні токсичні потоки про-
ступлять на городах та в колодязях, а через 
8-15 років почне руйнуватися вся наземна 
інфраструктура. Тобто потріскаються до-
роги та стіни будинків, вийдуть із ладу під-
земні комунікації, деякі споруди можуть 
узагалі піти під землю. 
 Дані космічного моніторингу процесу 
зміщення земної поверхні, що проводили-
ся вітчизняними науковцями впродовж 
п’яти останніх років за допомогою методу 
«супутникової радарної інтерферометрії», 
підтвердили цей прогноз. Було зафіксова-
но близько 6 тисяч точок, де просідання по-
верхні складає 80 міліметрів на рік, але є й 
території з більш швидкою динамікою руй-
нації. «Найбільшу кількість таких ділянок 
помітили у північному Донецьку, Макіїв-
ці, в районі Шахтарська, а також Красно-
доні Луганської області, — повідомив спів-
робітник Інституту космічних досліджень 
НАНУ Сергій Янчевський. А в районі До-
нецького аеропорту та в деяких інших міс-
цях були помічені і взагалі дивні речі. Там 

поверхня землі не просідає, а, навпаки, — 
піднімається, що дозволило вченим гово-
рити про появу некерованих і непередбачу-
ваних процесів. 
 Прогнози на більш віддалене майбут-
нє усі геологи озвучують як вкрай невтіш-
ні. «Стан надр Донбасу на глибині до кі-
лометра наразі переходить до неврівнова-
женого стану з динамікою у бік осідання, 
деформації, гідроударів і виштовхування 
бруду з підземними водами нагору, — ко-
ментує ситуацію гідролог, доктор техніч-
них наук, співробітник Інституту телеко-
мунікації і глобального інформаційного 
простору НАН України Євген Яковлєв. — 
Про Донбас потрібно говорити вже не як 
про об’єкт, а як про новий стан геологіч-
ної структури, що займає тисячі квадрат-

них метрів. Її зони впливу пролягають до 
Азовського моря, виходять на Росію че-
рез воду Сіверського Донця та підземні 
горизонти. Йдеться про великі трансгра-
ничні ризики. Проти формування цієї но-
вої геологічної структури ми абсолютно 
безсилі. Ми можемо лише використову-
вати фізичні закони, грамотно все спла-
нувати, щоб зберегти бодай якусь части-
ну території та життя людей». 

Зворотний відлік
 У 2016 році спеціально створена гру-
па проводила дослідження на тих тери-
торіях Донецької та Луганської областей, 
які підконтрольні Україні. Вивчали дже-
рела зі списку резервних, що був складе-
ний Держслужбою з надзвичайних ситу-
ацій на випадок особливих НП. До війни 
вода у всіх цих джерелах була питною, але 
на момент перевірки вміст небезпечних 
речовин перевищив норму в 88 відсотків 
досліджених об’єктів. За словами Сергія 
Размєтаєва, сама по собі ця проблема не 
вирішиться, а з часом буде лише погір-

шуватися. Чи є вихід? «Потрібно створи-
ти державну програму «Відновлення еко-
логічного стану сходу України», — каже 
він. — Це стосується Сіверського Донця, 
це стосується Ізюмського, Балаклійсь-
кого та Барвінківського районів Харків-
щини, які вже відчули наслідки цієї про-
блеми. До речі, свого часу саме харківсь-
кі науково-дослідні інститути розробляли 
для Донбасу проекти шахт і шламонако-
пичувачів. Їхній досвід буде корисний, 
коли почнеться процес поновлення зруй-
нованих війною об’єктів. Харківські ліс-
госпи, у свою чергу, можуть забезпечити 
донецький регіон саджанцями дерев, ос-
кільки наразі там масово вирубують лі-
сосмуги. Насправді, це ще одне серйозне 
екологічне лихо, що може запустити не-
відворотний процес формування пустелі. 
Ізюмський район уже мав таку проблему 
в XIX столітті, коли для будівництва ко-
раблів тут були вщент вирубані реліктові 
ліси. Територія швидко стала непридат-
ною для життя, і для її відновлення дове-
лося витратити десятки років. Насправ-
ді, екологія Донбасу — це дуже серйозна 
проблема. Вона не лише наша, а й світо-
ва, тому Україні задля її вирішення пот-
рібно якнайшвидше залучити міжнарод-
ні організації». 
 За інформацією екологів, самостійно 
природа на Донбасі вже ніколи не відно-
виться. Їй потрібна допомога, але навіть 
за такої умови фахівці не дають втішних 
прогнозів. «Знаєте, коли ми два тижні 
поспіль моніторили стан води на підконт-
рольних Україні територіях Донецької та 
Луганської областей, я постійно згадував 
про Чорнобиль, бо свого часу там теж пра-
цював після аварії, — каже Євген Яков-
лєв. — Так ось, у Київській області через 
30 років досліджень з’явилося розуміння 
того, що радіація частково пішла під зем-
лю, частина ізотопів розпалася, і ми в пер-
спективі повернемося жити на 90 відсо-
тків забруднених площ. По Донбасу про-
порція якраз зворотна — 90 відсотків те-
риторії тут буде непридатною для життя. І 
в першу чергу саме через відсутність у цьо-
му регіоні чистої питної води». ■

Канал Сіверський Донець — Донбас поступово стає токсичним. 
Фото ОБСЄ.

❙
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За прогнозами екологів, самостійно природа на Донбасі вже ніколи 
не відновиться. Їй потрібна допомога.

НЕБЕЗПЕКА

Ріка війни
Води Сіверського Дінця можуть принести на Харківщину 
з окупованої території Донбасу тонни токсичних речовин

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Природа не визнає кордонів, тому бойові дії на території, де земля щедро нашпиго-
вана отруйними техногенними відходами, — дуже небезпечна затія. Наслідки цього 
лиха навряд чи вдасться локалізувати в межах проведеного кордону між Україною 
та ОРДЛО, оскільки обидві частини сходу нероздільно з’єднує Сіверський Донець, 
що живиться притоками і підземними водами Луганщини, Донеччини та Харківщи-
ни. І хоча останній регіон війна дивом минула, її наслідки, за оцінкам екологів, вже 
найближчим часом можуть відчути жителі як мінімум трьох районів області — Ізюм-
ського, Балаклійського та Барвінківського. Фактично, Україна вже зараз отримала 
зону екологічного лиха, яке за непоправними наслідками нічим не поступається 
Чорнобильській трагедії. Повноводний і мальовничий Сіверський Донець тепер можна побачити здебільшого 

на старих світлинах. 
❙
❙
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 «Найобразливіше, коли явно 
«засуджують»
 — Так, минулий рік був дуже 
насиченим, — говорить 23-річ-
на Ганна Охота, котру раз-по-
раз відволікає від інтерв’ю її 
бультер’єр білої масті Терра. — 
Після національної першості й 
турніру в Казахстані, де я дуже 
добре виступила, ми з тренером 
посилено готувалися до чемпіо-
нату Європи в Болгарії. Прове-
ла там, на жаль, усього три бої, 
бо в півфіналі мене дещо «засуди-
ли». Переглядали потім з Олек-
сандром Євгеновичем відеозапис 
мого бою з російською боксеркою 
Катериною Пальцевою — там у 
кожному раунді перевага була 
на моєму боці, однак судді чо-
мусь віддали перемогу суперни-
ці. Після цього трохи відпочила, 
взяла себе в руки, забула про всі 
прикрощі — і знову вперед, за но-
вими досягненнями. 
 ■ От ви говорите: «засудили». 
Після цього опускаються руки, 
чи на подібних моментах не «за-
циклюєтеся»? 
 — Мабуть, це найобразливі-
ше: коли ти явно переграєш су-
перницю, а у фіналі бою суддя 
піднімає її руку. Але у велико-
му спорті потрібно бути готовим 
до всього. З іншого боку, навіть 
ось такі несправедливі моменти 
можуть стати стимулом до того, 
щоб більше тренуватися, удоско-
налювати майстерність, аби твоя 
перевага на рингові була настіль-
ки явною, щоб ні до чого було 
прискіпатися. 
 ■ Аню, як сталося, що з ва-
шим зростом 157 сантиметрів 
і вагою 48 кілограмів ви обра-
ли бокс? І як сприйняли це ваші 
батьки?
 — Навряд чи чиясь ненька 
хотіла б, щоб донька займала-
ся єдиноборствами. Моя мама 
— не виняток. Звісно, з часом, 
побачивши, що завдяки бок-
су я стаю кращою, сильнішою, 
вона змирилася. А до залу бок-
су я прийшла у 13-річному віці 
зовсім випадково. До цього зай-
малася плаванням. Якось під 
час шкільних канікул басейн за-
крили, мені нічого було робити, 
тож завітала сюди за компанію 
з другом, котрий займався бок-
сом. Надівши боксерські рукави-
ці, запитала у тренера, чи мож-
на й мені спробувати. А вже че-
рез місяць Олександр Євгенович 
заявив, що, якщо серйозно тре-
нуватимуся, через рік стану чем-
піонкою України. І оті слова ста-

ли для мене найважливішою мо-
тивацією. Тренер у мене вірить 
— це головне. Я і справді вже в 
14 років стала чемпіонкою Ук-
раїни серед юніорів — щоправ-
да, аби взяти участь у першому в 
моєму житті боксерському тур-
нірі, довелося в анкеті зазначи-
ти, що мені вже виповнилося 15. 
І так пішло-поїхало. Із часом зро-
зуміла, що хочу серйозно займа-
тися боксом, що для мене це важ-
ливо, що без цього вже не можу, 
що мені подобається спілкува-
тися з тренером. Для Олексан-
дра Євгеновича, між іншим, не 
так важливо, станеш ти чемпіо-
ном чи ні, — набагато важливі-
ше, щоб ти став хорошою люди-
ною. Я, до речі, не можу байдуже 
спостерігати за тим, як сильний 
ображає слабшого, — завжди в 
такому разі втручаюся. 
 ■ Якісь боксерські прийоми 
при цьому доводилося застосо-
вувати? 
 — Якщо й застосовую, то тіль-
ки з метою самооборони. Причо-
му якщо маю справу зі здорови-
ми дядьками, то, нанісши удар, 
втікаю — не чекаю, поки той, хто 
мене образив, отямиться й нане-
се удар у відповідь. Тобто завж-
ди пам’ятаю, що маю зріст 157 
сантиметрів і вагу 48 кілограмів 
(сміється).
 ■ Роками вам доводиться до-
тримуватися суворого режиму? 
 — Так, можу похвалитися, що 
не маю жодного пропущеного без 
поважної причини тренування. 
Щоранку о 6.30 у мене фіззаряд-
ка, ввечері — основне тренуван-
ня. У неділю — похід у баню. На-
магаюся дотримуватися й збалан-
сованого харчування, тобто хар-
чуватися правильно. Зокрема, 
уникаю смаженої, жирної їжі. 
Натомість їм багато овочів, фрук-
тів. Щоденне споживання м’яса 
— не для мене. От зараз його вза-
галі не їм — організм не вимагає, 
а я маю звичку до нього прислу-
хатися. Моя ж улюблена страва 
— макарони із сиром. Іноді вжи-
ваю й харчові добавки для спорт-
сменів, які є поширеними. 
 ■ Аню, даруйте, у вас дещо не-
рівний ніс. Це наслідок занять 
боксом? 
 — Ніс двічі ламала в дитинс-
тві. А за мою боксерську кар’єру 
не мала жодної серйозної трав-
ми та навіть синців на тілі. Якщо 
вміти пом’якшувати удари або 
ухилятися від них, то поєдинки 
минають без особливих наслідків 
для тебе. 

Як зустрілися Ганна і Мері
 ■ А мені здалося, що на чем-
піонаті світу в Нью-Делі у вас 
була припухлість під оком. 
 — То був єдиний випадок за 
всі 10 років, коли мені розсік-
ли обличчя, та й то головою. Я 
зіткнулася з представницею Ту-
реччини Айсу Чагірір — при-
хильницею силової манери ве-
дення бою, з якою зустрілася на 
ринзі в півфіналі. І от уявіть собі: 
уже в першому раунді у мене об-
личчя в крові… У такому разі лі-
кар має право навіть зупинити 
поєдинок. Але тут мої секундан-
ти нанесли на ранку якийсь чу-
додійний засіб, зупинивши кров. 
І я таки виграла той бій із турчан-
кою. Після цього мала день перер-
ви між боями, і за той день наш 
лікар так підлікувала мою не-
значну травму, що мене допус-
тили до наступного поєдинку. 
 ■ Чи є у вас якась тактика ве-
дення бою, так би мовити, своя 
«фішка»?
 — Перед кожним моїм поє-
динком переглядаємо з трене-
ром відеозаписи боїв за участi 
суперниць, аналізуємо їх і, ви-

ходячи з цього, у кожному кон-
кретному випадку будуємо так-
тику ведення бою. Моя «фішка» 
в тому, що я боксер-«ігровик», 
тобто мені більше притаманний 
ігровий стиль ведення бою, а не 
силова манера. Дуже легко пе-
ребудовуюся, і моїм суперницям 
іноді складно вгадати, як поведу-
ся наступної миті. 
 ■ Боксерські турніри — це ще 
й поїздки в якісь екзотичні краї-
ни. 
 — Так, маючи за плечима 23 
роки, уже побувала в Казахстані, 
Туреччині, Польщі, Болгарії, Ру-
мунії, Італії. Щоправда, через 
постійні тренування й змаган-
ня далеко не завжди маєш змогу 
відвідати якісь визначні місця. 
Найбільш екзотичною країною, 
звісно ж, була Індія. Ми про-
вели в Нью-Делі аж два тижні, 
тож мали можливість познайо-
митися з містом. Дуже нелег-
ко було адаптуватися: у повітрі 
там висить смог, від чого важко 
дихати, — японські й китайські 
спортсменки взагалі весь час хо-
дили в масках. До того ж, і гостра 
індійська кухня мені не підходи-

ла — добре, що, як завжди, взяла 
з дому гречку, вівсянку, знаючи, 
що в чужій країні потрібно бути 
готовим до всього. 
 ■ У фіналі ви зустрілися на 
ринзі з легендарною індійською 
боксеркою Мері Ком — цей бій 
визнали одним із найбільш ви-
довищних. 
 — Я люблю сильних супер-
ників. Зі слабкими нецікаво зма-
гатися — у цьому взагалі немає 
сенсу. Якщо ж виграєш у чем-
піонів, тебе накривають такі по-
чуття! Тобто я рада, що зустріла-
ся на ринзі зі спортсменкою та-
кого рівня, як Мері Ком. Коли ж 
переглядала з Олександром Євге-
новичем запис нашого бою, поба-
чила стільки своїх помилок! Десь 
не перехопила ініціативи, про-
пустила пару таких ударів, яких 
у принципі не можна пропуска-
ти, через те, що десь «зависала». 
Що ж до позитиву, то мені спо-
добалася сама атмосфера під час 
мого бою з Мері Ком. Величезний 
стадіон був переповнений і бук-
вально гудів — це дуже заряд-
жає. Коли подивитися бокс при-
ходить так багато людей, це неод-
мінно мотивує красиво виступи-
ти. 
 ■ Десь читала, що ваш бій 
із Мері Ком був дуже рівним і, 
знову ж таки, мало місце неод-
нозначне суддівство. 
 — Дівчата з нашої коман-
ди, котрі вболівали за мене, при-
йшли того дня на турнір за пів-
години і стали свідками того, як 
уже заздалегідь вивісили прапо-
ри країн переможців. Так от, на 
першому місці висів прапор Ін-
дії, на другому — України, на 
третьому й четвертому — Китаю 
та Японії. Знаєте, існує така за-
кономірність: спортсмени краї-
ни, яка проводить чемпіонат, 
неодмінно завойовують як міні-
мум 2-3 золоті медалі. Це далеко 
не завжди чесно, але така систе-
ма. 
 ■ Провівши з Мері Ком яскра-
вий поєдинок, ви також стали в 
Індії своєрiдною знаменитістю?
 — Так, індійські репортери 
брали в мене інтерв’ю, столичні 
видання рясніли моїми знімка-
ми, а звичайні індуси на вулиці 
просили в мене автограф і хотіли 
сфотографуватися разом. Поп-
ри нелегке життя, люди там оп-
тимістично налаштовані, завж-
ди посміхаються. 
 ■ Тепер, коли ви стали дру-
гою боксеркою планети у своїй 
ваговій категорії, напевно, вас 
упізнають і в Горішніх Плав-
нях? 
 — Після чемпіонату світу міс-
тяни вітали мене з перемогою і в 
магазинах, і на ринку, куди хо-
дила за покупками. Для мене є 
дуже цінним, коли з’ясовується, 
що люди не просто десь прочита-
ли чи почули про мої перемоги, 
а витратили час на те, аби пере-
глянути бої за моєї участi. При-
ємно, що нині жіночий бокс на-
здоганяє чоловічий. Жінки-бок-
сери все впевненіше заявляють 
про себе, демонструють такий 
яскравий, красивий бокс, що не-
рідко й чоловікам у них можна 
повчитися. ■

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ

Дівчина з характером. 
І сталевими кулаками
Срібна призерка світової першості з боксу Ганна Охота вважає 
себе кращою на ринзі й постійно доводить це

■Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтавська область

Минулий рік для віце-чемпіонки світу з боксу у ваговій категорії до 
48 кілограмів Ганни Охоти з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, 
можна назвати по-справжньому щасливим. Він приніс їй перемо-
гу на національному чемпіонаті, «золото» на міжнародному бок-
серському турнірі в Казахстані. До того ж Ганна стала призеркою 
континентальної першості, завоювавши «бронзу» на чемпіонаті 
Європи в столиці Болгарії Софії, і нарешті — срібною призеркою 
10-го чемпіонату світу з боксу, який відбувся в столиці Індії Нью-
Делі. У фіналі 24 листопада 2018 року наша землячка зустрілася 
на ринзі з індійською легендою сучасного боксу, тепер уже 6-ра-
зовою чемпіонкою світу, призеркою Олімпійських ігор, про яку на-
віть зняли художній фільм, Мері Ком. За версією Федерації боксу 
України, Ганна Охота cтала найкращим спортсменом 2018 року, а 
її особистий тренер Олександр Середницький переміг у номінації 
«Найкращий тренер року».
Олександр Середницький зізнається, що одразу побачив у своїй 
кращій вихованці чемпіонку: «Обдарованих дітей видно одразу, і 
за постійних тренувань та певної підтримки можна наперед виз-
начити їхню спортивну долю. Так от, свого часу я напророкував 
Ганні: якщо, мовляв, серйозно тренуватимешся, через рік станеш 
чемпіонкою України. Так і сталося. Нині на її рахунку — сім ме-
далей різного ґатунку чемпіонатів Європи та світу. Ганна — бага-
топлановий боксер, у неї доволі сильний удар. Та найголовніше 
— вона володіє високим боксерським інтелектом, тобто легко 
пристосовується до манери ведення бою суперником, блискавич-
но аналізує його дії та знаходить варіанти вирішення певних тех-
нічних завдань. Важливо й те, що Ганна не боїться авторитетів, 
вважає себе кращою на ринзі й постійно доводить це. Те, чого вона 
досягла в боксі, — не межа її можливостей. Тож докладу макси-
мум зусиль, аби Аня потрапила на Олімпійські ігри й успішно там 
виступила».

На рахунку Ганни Охоти з Горішніх Плавнів — 7 медалей чемпіонатів 
Європи та світу. 
Фото з особистого архіву Ганни ОХОТИ.

❙
❙
❙
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«Мої футболісти — герої. Вони заслужили на вихід до 
півфіналу Ліги чемпіонів».

Маурісіо Почеттіно
аргентинський наставник ФК «Тоттенхем» (Англія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Рік тому досягнення дру-
голігового «Дніпра-1», котрий 
у перший же рік свого існуван-
ня на професіональній арені 
пробився до півфіналу націо-
нального Кубка, стало однією 
з головних подій футбольного 
сезону. Водночас у нинішнь-
ому Кубку країни грянула ще 
більша сенсація. «Інгулець» iз 
невеличкого містечка на Кіро-
воградщині, що має назву Пет-
рове, здолавши в 1/2 фіналу лу-
ганську «Зорю», став першим в 
історії цього турніру представ-
ником першої ліги, якому вда-
лося пробитися до фіналу КУ.
 Після сенсаційного фіас-
ко від представника нижчого 
дивізіону в «Зорі» заговорили 
про можливу відставку з поса-
ди головного тренера Юрія Вер-
нидуба. Натомість в «Інгульці» 
також намагаються усвідоми-
ти те, що сталося, бо, за слова-
ми наставника несподіваного 
фіналіста КУ-2018/2019 Сер-
гія Лавриненка, всі в клубі пе-
ребувають у казці. «Свої іме-
на ми вже вписали в історію 
українського футболу. Наразі 
ми до кінця ще не розуміємо, 
що зробили», — відзначив на-
ставник «Інгульця». При цьо-
му президент клубу Олександр 
Поворознюк на радощах від ви-
ходу до фіналу Кубка виділив 
команді мільйон гривень при-
зових.
 Водночас у «Зорі» не мо-
жуть до кінця збагнути при-
чини невдачі. «Важко комен-
тувати такі матчі. Але, в будь-
якому разі, про недооцінку су-
перника не може  йтися, адже 

на кону стояла участь у фіналі 
Кубка», — сказав захисник 
луганського клубу Олександр 
Грицай.
 Вочевидь причини поразки 
«Зорі» варто шукати в іншо-

му місці, огорнувши для цьо-
го поглядом весь вітчизняний 
футбол. Нагадаємо, що в пів-
фіналі нинішнього розіграшу 
національного Кубка вперше 
в його історії змагалося одра-

зу двоє представників першої 
ліги. І це, без сумніву, яскра-
вий індикатор загального рів-
ня вітчизняної прем’єр-ліги. 
І якщо в іншому півфіналі 
КУ-2018/2019 флагману УПЛ 

— «Шахтарю» — вдалося під-
твердити свій статус і проде-
монструвати різницю в класі в 
матчі з лідером першої ліги — 
«Дніпром-1», то в протистоянні 
наразі п’ятої команди прем’єр-
ліги з сьомим за рангом колек-
тивом першого дивізіону пере-
ваги вищого за статусом клубу 
побачити не вдалося.
 Примітно, що «Дніпро-1» 
удруге поспіль грав у півфіналі 
національного Кубка. Торік 
кубкове просування підопіч-
них Дмитра Михайленка, 
котрі на той час представляли 
другу лігу, зупинило київське 
«Динамо», здобувши впевне-
ну перемогу — 4:1. Цього разу 
«дніпряни», котрі всіма сила-
ми прагнуть піднятися до еліти 
українського футболу, вигляда-
ли значно переконливіше. Зре-
штою, зламати спротив дніп-
ровської команди чинному во-
лодарю трофею вдалося лише 
за кілька хвилин до завершен-
ня основного часу. «Не змог-
ли дотерпіти до екстра-тайму. 
Утім, головне наше завдання — 
це вихід до прем’єр-ліги», — на-
голосив головний тренер «Дніп-
ра-1» Дмитро Михайленко. 
 Додамо, що фінал націо-
нального Кубка-2019, в якому 
зіграють «Шахтар» та «Інгу-
лець», відбудеться 15 травня в 
Запоріжжі. ■

Григорій ХАТА

 Жодному з вітчизняних клубів у 
нинішньому сезоні не вдалося зіграти 
в «плей-оф» Ліги чемпіонів. Київські 
динамівці залишили Суперлігу на ета-
пі кваліфікації, поступившись місцем 
в еліт-раунді «Аяксу». А «Шахтар» не 
спромігся подолати груповий етап ЛЧ. 
Однак попри сходження з дистанції на-
ших клубів український слід у найсиль-
нішому клубному турнірі континенту 
залишався доволі довго. Півзахисник 
збірної України Олександр Зінченко ра-
зом зі своїм «Манчестер Сіті» дістався 
чвертьфіналу турніру, в якому англій-
ський чемпіон поступився землякам з 
англійської прем’єр-ліги — «Тоттенхе-
му».
 І хоча в поточному розіграші АПЛ 
«городяни» також випереджають лон-
донців у турнірній таблиці, в міжнарод-
ній кубковій баталії сильнішими вия-
вилися «шпори».
 У матчі-відповіді команді Хосепа 
Гвардіоли необхідно було відіграти гос-
тьову фору в один м’яч (0:1). Формаль-
но «МС» із завданням-мінімум упорав-
ся, завершивши основний час домаш-
нього матчу мінімальною перемогою — 
4:3. Однак завдяки правилу гостьового 
гола, котре, до слова, в УЄФА планують 
скасувати, до півфіналу Ліги чемпіонів-
2018/2019 пробився «Тоттенхем».
  Так само проти «Манчестер Сіті» 
зіграло й революційне нововведення 
Європейського футбольного союзу — 

ВАР. Скориставшись системою відео-
повторів, головний арбітр матчу Джу-
нер Чакир скасував один із забитих пі-
допічними Гвардіоли голів. «Клятий 
ВАР!» — бідкався після гри автор не-
зарахованого гола у ворота «Тоттенхе-
ма», екс-гравець донецького «Шахта-
ря» Фернандіньйо. Примітно, що біль-
шу частину голів у матчі (чотири), в 
якому команди відзначилися сім разів, 
опоненти забили в перші 11 хвилин поє-
динку. Щодо українського півзахисни-
ка «МС», то в мегарезультативному поє-
динку проти «шпор» Зінченко участі не 
брав.
 «Це дуже неприємно й навіть жорс-
токо. Але ми повинні прийняти цю не-
вдачу», — заявив іспанський наставник 
«городян» Гвардіола.
 Варто відзначити, що в чвертьфіналь-
ній стадії поточної Суперліги вперше з 
2009 року змагалися одразу чотири ан-
глійські клуби. До півфіналу дісталася 

половина з цієї когорти. Компанію «Тот-
тенхему» в 1/2 фіналу складе фіналіст 
попереднього розіграшу — «Ліверпуль», 
якому в наступному раунді доведеться 
зіграти з «Барселоною», котра вибила 
з розіграшу «Манчестер юнайтед». Як і 
«Барса», підопічні Юргена Клоппа виг-
рали обидва свої чвертьфінальні поєдин-
ки, впевнено перегравши «Порту» — 2:0 
та 4:1.
 Не менш переконливим виглядає й 
сумарний рахунок у протистоянні «Бар-
селони» та «МЮ» — 4:0. У матчі-від-
повіді на «Камп Ноу» «манкуніанці» за-
знали розгрому, тричі пропустивши від 
каталонського гранду. А більшу части-

ну овацій i компліментів після матчу от-
римав лідер «гранатово-синіх» Ліонель 
Мессі, котрий відзначився «дублем».
 Водночас найбільше епітетів після 
чвертьфінальних баталій усе ж удос-
тоїлися футболісти «Аякса», котрі ви-
били з розіграшу «Ювентус» на чолі з 
Кріштіану Роналду. Попри те, що зір-
ковий португалець, який, нагадаємо, 
разом iз «Реалом» виграв три попередні 
Ліги чемпіонів, відзначився в обох чвер-
тьфінальних поєдинках проти голланд-
ського клубу, «Стара синьйора» опини-
лася за бортом нинішнього турніру, не 
спромігшись на більше, ніж нічию в Ам-
стердамі. ■

КУБОК

Казковий трюк
Уперше в історії вітчизняного футболу в кубковому фіналі зіграє 
представник першої ліги

■ ТАБЛО

 Кубок України. Півфінали. «Ін-
гулець» — «Зоря» — 2:1 (Запоро-
жець, 16; Щедрий, 38 — Чеберко, 45), 
«Дніпро-1» — «Шахтар» — 0:2 (День-
тіньйо, 88; Соломон, 90+4).

■

Із великими труднощами «Шахтар» зумів подолати спротив лідера першої ліги на шляху до фіналу Кубка країни.
Фото з сайта ffu.ua.

❙
❙

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Феєричні мандри
Після 22-річної перерви «Аякс», маючи статус 
«кваліфаєра», пробився до півфіналу Суперліги

■

Вибивши в кваліфікації київське «Динамо», у поточному розіграші ЛЧ «Аякс» уже дістався 
півфіналу.
Фото з сайта dynamo.kiev.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чвертьфінали (мат-
чі-відповіді). «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Тоттенхем» (Англія) — 4:3 (перша гра — 
0:1), «Порту» (Португалія) — «Ліверпуль» 
(Англія) — 1:4 (0:2), «Барселона» (Іспанія) 
— «Манчестер юнайтед» (Англія) — 3:0 
(1:0), «Ювентус» (Італія) — «Аякс» (Голлан-
дія) — 1:2 (1:1).
 Півфінали: «Ліверпуль» — «Барселона», 
«Аякс» — Тоттенхем».

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — У вас є вода без сиропу?
 — А без якого сиропу вам пот-
рібно?
 — Без яблучного.
 — Вам пощастило. Саме без яб-
лучного є.

* * *
 На нижній полиці в купе роз-
мовляють дві дамочки.
 — Ні Дерибасівська, ні При-
морський, ні одеський «Інтурист» 
не дають тепер заробітку. Поїдемо у 
Воркуту або Норильськ. Там поляр-
ники за одну ніч великі гроші пла-
тять.

 Пасажир iз верхньої полиці:
 — Не забувайте, що на Півночі 
ніч півроку триває.

* * *
 Яша побував у гостях у знайо-
мих.
 — Ну, і чим же вони тебе там 
пригощали? — питає його дру-
жина.
 — Вином.
 — Хорошим?
 — Якби воно було дещо гіршим, 
його не можна було б пити. А якби 
воно було кращим, то вони випили 
б його самі.

Знеструмлене життя
Понад три тижні в житлових будинках половини кварталу обласного центру відсутня електрика

По горизонталі:
 2. Національний шотландський 
кинджал із довгим прямим клин-
ком. 4. Ім’я ватажка селянського 
повстання на Поділлі у ХІХ столітті. 
7. Окрема частина пасажирського 
вагона. 9. Легендарний італійський 
авантюрист, мандрівник, письмен-
ник і спокусник, який свого часу по-
бував і в Україні. 11. Французький 
художник-імпресіоніст. 13. Горська, 
Кудлай, Пугачова. 14. Давній вер-
хній чоловічий одяг. 16. Спуск 
із гори на лижах зигзагами. 17. 
Трав’яниста декоративна рослина з 
пахучими дрібними квітками, зібра-
ними у колосоподібне суцвіття. 18. 
Непередбачений випадок, порушен-
ня громадського порядку. 20. Оди-
ниця виміру космічних відстаней. 
21. Дядько по батькові в Карпатах. 
22. Розпечена маса, що виливаєть-
ся з вулкана. 24. Один із символів 
судноплавства. 26. Візерунок. 27. 
Точна копія організму. 28. Предмет, 
на якому в класі пишуть завдання і 
розв’язують приклади. 29. Річка на 
Рівненщині, ліва притока Ствиги.
По вертикалі:
 1. У спортивній боротьбі — 
момент, коли один із борців при-
тиснутий лопатками до землі, що 
визначає його поразку. 2. Частина 
корпуса струнних та інших музич-
них інструментів, що відбиває і по-
силює звук. 3. Міркування, пошук 

відповіді. 5. Нічний птах. 6. Острів-
на держава біля Африки. 8. Бурш-
тин. 10. Місто на Луганщині, назва-
не на честь засновника — купця, 
українського патріота і громадсь-
кого діяча. 11. Знаменитий дитя-
чий парк розваг у Парижі 12. Ад-
міністративно-територіальна оди-
ниця Ірландії, Канади, Ямайки та 
низки інших країн. 14. Французь-
кий історик і філософ, засновник 
газети «Юманіте». 15. Карпатсь-
кий мольфар, убитий у 2011 році. 
19. Одна з базових психологічних 
емоцій, фобія. 20. Млин, на якому 
змелюють біле борошно особливим 
помолом. 23. Зрошувальий канал у 
деяких країнах Азії. 24. Торгова точ-
ка на вулиці. 25. Уособлення Бога, 
якому поклоняються язичники.

Кросворд №42 
від 12—13 квітня

Дара ГАВАРРА

 Іноді, щоб стати популярним, тре-
ба залишатися в тіні, не «світити» об-
личчям на різних світських тусовках, 
на обкладинках глянцевих журналів. 
Треба просто якісно виконувати свою 
роботу, і тоді слава сама бігатиме за 
тобою. Саме такої тактики притри-
мується відомий голлівудський актор 
Кіану Рівз — зірка легендарної «Мат-
риці». Та нещодавно Кіану довелося 
на півкроку відступити від свого пра-
вила заради промоції нового фільму, 
в якому він знявся, — «Джона Уїка». 
І «жовта» преса просто зайшлася від 

емоцій з приводу фотосесії, яку провів 
популярний світський журнал GQ. Рівз 
постав на чорно-білих фото у вигляді 
брутального мачо в стриманих, але в 
біса елегантних костюмах від Луї Віт-
тона та Сен Лорана. 
 54-річний актор із бездоганною 
фігурою, в темних окулярах чи з від-
критим безпристрасним обличчям, 
ніби відсторонений від життєвої ме-
тушні, нагадав про значення свого 
імені, що з гавайської означає «про-
холодний вітерець над горами» (нага-
даємо, що батько Рівза має китайсько-
гавайське походження). Він і справді, 
мов вітерець, який важко впіймати в 
тенета. До того ж Кіану просто обож-
нює байки (в сенсі не казок, а мото-
циклів), за життя у нього назбирала-
ся ціла колекція фірмових залізних 
коней. «Коли я не їжджу на мотоцик-
лі... — це погано для мого здоров’я», 
— жартує актор. Разом зі своїм дру-
гом Гардом Холлінджером вони навіть 
створили фірму з виготовлення байків 
— Arch Motorcycle. Ну що ж, навіть у 
дорослих хлопчиків мають бути свої 
іграшки... ■

з 22 до 28 квiтня
 Овен (21.03—20.04). Несподiвано ви от-
римаєте хорошу прибавку до зарплати. Якщо 
вам набридло сидіти в задушливому офісі, то 
відкривайте свою справу, займайтеся чим за-
вгодно, лише б заняття було до душі.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Телець (21.04—21.05). Звернiть ува-
гу на власне здоров’я. Більше відпочивайте і 
не забувайте про повноцінний сон. А ваш ор-
ганізм тільки зрадіє фізичним вправам і сис-
тематичним тренуванням.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. 
 Близнюки (22.05—21.06). Ви буде-
те сповненi енергії й відчуватимете, що гори 
можете зрушити. Але не поспішайте бездум-
но витрачати цю енергію, використовуйте її 
раціонально і тільки на великі справи.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 28.
 Рак (22.06—23.07). Настає ідеальний 
час, щоб виділитися з натовпу і здивувати на-
чальника і навіть своїх друзів. Неважливо, які 
пріоритети ви розставите, але вам щаститиме 
як у кар’єрі, так i в коханнi.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Не бійтеся будува-
ти плани на майбутнє, тим більше ніхто не зу-
пинить вас, коли ви дійсно цього захочете. 
Щоб змінити своє життя, доведеться вийти 
зі звичної зони комфорту.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
 Діва (24.08—23.09). Ви зустрінете но-
вих людей, які покажуть вам нові й цікаві речі. 
Хто знає, може, це наштовхне вас знайти нове 
хобі або стане натхненням для відкриття но-
вих горизонтів.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Терези (24.09—23.10). Варто бути 
більш ощадливими й не витрачатися на при-
мхи: ваші придбання повинні бути обдумани-
ми і, врештi-решт, потрібними. Ймовірні гро-
шові надходження, але економiя ще нікому не 
завадила.
 Дні: спр. — 27; неспр. — немає.
 Скорпіон (24.10—22.11). Попереду не-
великі зміни, але це не означає, що період 
буде невдалим. Доля підкине вам нерозв’язні 
завдання, але ви повинні йти напролом і бути 
впевненими у своїх силах.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). Спробуйте 
зменшити рівень стресу на свій організм, на-
скільки це можливо. Це збереже ваш психіч-
ний і фізичний стан здоров’я. Будьте більш 
оптимістичними.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
 Козеріг (22.12—20.01). Ви мрiєте про 
стабільність. Але ви повинні контролювати 
всі свої витрати й укладати тільки ті угоди, 
в яких упевнені на всі сто. Плануйте все за-
здалегідь — це допоможе уникнути зайвих 
витрат.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Водолій (21.01—19.02). У вас буде ба-
гато цікавих подій, які швидко змінювати-
муться. Намагайтеся сприймати те, що від-
бувається, спокійно, не намагайтеся зробити 
більше, ніж зможете подужати. Багатьох че-
кають бурхливі зміни в особистому житті.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
 Риби (20.02—20.03). Не бійтеся спро-
бувати щось нове і побачите, як доля піднесе 
вам несподіваний подарунок. Що стосується 
роботи, то кар’єра вийде на перший план.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23. ■

Кіану Рівз.❙

ГЛЯНЕЦЬ

Кіану Рівз виходить 

■

із тіні
Голлівудська 
зірка знялася 
для світського 
журналу

20—21 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +12...+14. 
Пiслязавтра температура вночi +2...+4, удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi 0...-2, удень +14...+16. Яремче: вночi -1...+1, 
удень +12...+14. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +15...+17. 
Рахiв: уночi +1...+3, удень +15...+17.
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