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Патріарх сучукрліту — 
про відтермінування святкування ювілею 

Бу-Ба-Бу та свої нові музичний 
альбом «Коханці Ю» і роман

стор.14»

Через тиждень курс долара 
може опуститися 

до 26,5 гривень — через 
зміну тренду, ймовірно, 
наша грошова одиниця 

укріплюватиметься й надалі
стор.2»

Країни ЄС 
висловилися 

щодо розстрілу 
рейсу MH17

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор.5»

Гривня «на каруселях» Літак, скерований злою 
волею 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,196 грн 

1 € = 297,576 грн

1 рос. руб. = 0,359 грн

РИМА ТИЖНЯ

Хроніки карантину
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Новини різні, є між них і втішні. 
Ось новина, приємна і зворушлива — 
Поліція нова на цьому тижні 
Затримала зухвалого порушника. 
Хоч він на спині крила мав пташині, —
Не мав ні рукавичок, ані маски.
І ось його патрульні у машині 
Везуть у відділок для повної розв’язки. 
Він все торочив: «Радуйся, Маріє! 
Благословенна ти межи жонами!» 
Та крила йому різко заломили, 
Сержант йому сказав: «Пройдемте з нами...» 
І хтось за це отримає підвищення. 
Зарплату добру — тисяч так зо двісті. 
А це було, між іншим, Благовіщення, 
І ми чекали всі Благої Вісті...

■

Захисна маска є!

Не вистачає тільки 

нашийника...

Державний 
КОРОНАпереворот,

стор. 4»або Мертва блокада громадянських свобод

Юрій Андрухович: Сьогоднішній 
режим є такою собі софт-
версією януковичівського
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«Ми очікуємо подальшого росту як тимчасового, так і постійного безробіття у 
цьому році».

Ігор Петрашко
міністр економіки України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
витратила 

Україна на боротьбу з COVID-19, пові-
домили в пресслужбі Мінекономіки.

952 млн євро
Є С 

виділить Україні на боротьбу з ко-
ронавірусом, зазначають у прес-
релізі Європейської комісії.

гривень
штрафів заплатили в бюджет кияни, які порушили пра-
вила карантину, заявив мер Києва Віталій Кличко.

громадян
звернулися 

по допомогу до закордонних дипломатичних уста-
нов України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у 
рамках програми «Захист», поінформували в МЗС. 

фактів про НАТО —
проєкт започаткований Представниц-

твом НАТО в Україні і радіо «Країна ФМ», написав 
у «Фейсбуці» офіс віцепрем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

160 млн 14 тис. 325 100Майже  100 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ОФІЦІЙНО

Великдень 
із маскою та 
антисептиком
В Україні не 
послаблюватимуть 
карантинні заходи, адже пік 
захворюваності на коронавірус 
може бути у період свят
Катерина БАЧИНСЬКА

 Ніяких змін! Послаблення карантину до 24 
квітня  не буде. Ба більше, його можуть продов-
жити до початку травня. Таку заяву зробив під 
час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. За його словами, говорити про послаблення 
карантинних заходів можна буде лише у випад-
ку зниження захворюваності по країні. Проте до-
дав: зараз українці мусять дотримуватися каран-
тину, щоб країні було легше економічно виходи-
ти з кризи. «Україна не може дозволити собі 2-3 
місяці сидіти на дивані, економіку треба буде за-
пускати. Якщо буде зафіксовано динаміку зни-
ження захворюваності, то лише в травні ми поч-
немо вести розмову про послаблення карантин-
них заходів», — наголосив Шмигаль.
 Таким чином, якщо динаміка захворюванос-
ті падатиме, то у травні уряд планує запустити 
економіку країни за визначеним планом, який 
розробляють у Кабміні. Спростував інформа-
цію про послаблення карантину і головний сані-
тарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що 
міністерство охорони здоров’я на даному етапі 
вивчає досвід країн, які пройшли пік захворю-
ваності. Проте Україна лише третій день перебу-
ває у стані посиленого карантину. Підтримали 
дії уряду і в офісі президента. Там заявили, що 
пік пандемії в Україні все ще попереду. Тому го-
ворити про пом’якшення карантинних заходів 
зарано. Адже напередодні Великодня чимало 
українців повернуться додому на святкування. 
Тому Володимир Зеленський закликав україн-
ців залишитися на свята удома і пообіцяв, що бо-
гослужіння покажуть по телевізору. «Вже цієї 
неділі відзначатимуть Пасху християни захід-
ного обряду. Ми опинились у ситуації, коли му-
симо змінювати свої традиції заради здоров’я та 
життя. Зі свого боку  ми зробимо все, аби забез-
печити трансляцію богослужінь на телевізійних 
каналах», — заявив президент. 
 Про наслідки карантину та пандемії гово-
рили у Кабінеті Міністрів України. Там  очіку-
ють суттєве збільшення безробітних уже з кінця 
квітня. «Якщо брати порівняльний період із ми-
нулим роком, то зростання кількості безробіт-
них (які звернулися до центру зайнятості) збіль-
шилося на 13%. Але ми очікуємо подальшого 
росту як тимчасового, так і постійного безробіт-
тя у цьому році», — підкреслив міністр економі-
ки Ігор Петрашко. 
 Ослаблювати карантинні заходи надто 
рано, закликали у Всесвітній організації охо-
рони здоров’я. Офіційна представниця ВООЗ 
припустила, що порушувати тему завершення 
пандемії можна буде через два тижні, але аж 
ніяк не зараз. 
 Нагадаємо, уже цієї неділі християни захід-
ного обряду святкуватимуть Великдень, право-
славні за тиждень — 19 квітня. Проте від почат-
ку наступного тижня в Україні очікують збіль-
шення пасажиропотоку на кордонах. Поверну-
тися можуть понад 200 тисяч людей, запевняють 
у  Держприкордонслужбі. Тому закликають гро-
мадян на свята лишатися по домівках. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі три доби збройні фор-
мування Російської Федерації та їхні 
посіпаки 26 разів обстріляли позиції 
Об’єднаних сил. 
 На донецькому напрямку російські 
окупаційні війська з мінометів каліб-
ру 82 мм обстріляли наші позиції біля 
села Павлопіль та Гнутове,  а з гранато-
метів різних систем та великокалібер-
них кулеметів — поблизу Мар’їнки та 
Старогнатівки. Внаслідок гранатомет-
ного обстрілу Мар’їнки місцева меш-
канка отримала осколкове поранення 
в ногу. Жінку оперативно доставлено 
до міської лікарні м. Курахове та нада-
но кваліфіковану медичну допомогу. 
 На Луганщині збройні формуван-
ня Російської Федерації обстріляли 
наші опорні пункти біля Новоолек-
сандрівки, Оріхового, Зайцевого, Но-
вотошківського, Новозванівки. 
 Внаслідок ворожих обстрілів 
один військовослужбовець зі складу 
Об’єднаних сил отримав поранення.

 

Українські захисники, тримаючи обо-
рону, діяли рішуче та дали ворожим 
підрозділам гідну відсіч. 
 Нехтуючи нормами Міжнародного 
гуманітарного права, окупанти здійс-
нили підступний обстріл цивільного 
автомобіля біля міста Красногорівка. 
За допомогою безпілотного літально-
го апарата ворог скинув гранату ВОГ-
17, яка розірвалася поруч із транс-
портним засобом одного з вітчизня-
них центральних телеканалів. Оскол-
ки влучили в бокове скло та кузов. У 

салоні в цей час перебували представ-
ники ЗМІ та пресофіцерка одного з 
підрозділів ОС, яка їх супроводжува-
ла.  На щастя, ніхто з журналістів та 
військовослужбовців не постраждав.
 За попередніми даними розвідки, 
8 квітня військовослужбовці зі скла-
ду Об’єднаних сил відправили на ліку-
вання щонайменше сімох російських 
найманців, усіх — із пораненнями різ-
ного ступеня важкості. Також наші фа-
хівці пошкодили ворожий протитан-
ковий ракетний комплекс. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Бельгія, Естонія, Франція, Німеч-
чина і Польща зробили спільну заяву 
за підсумками обговорення в Раді Без-
пеки ООН збиття літака рейсу MH17 
у небі над Донбасом у 2014 році. «У 
той час, як кримінальне розслідуван-
ня JIT (Спільної слідчої групи) три-
ває, ми закликаємо всі держави, зок-
рема Російську Федерацію, викона-
ти свої зобов’язання за Резолюцією 
2166 ООН і цілковито співпрацювати 
з міжнародним розслідуванням», — 
процитувала «Німецька хвиля» фраг-
мент заяви Представництва України 
в ООН. У документі вказується, що 
як держава-учасник Спільної слідчої 
групи Україна закликає Росію вико-
нати відповідну резолюцію Ради Без-
пеки ООН і «повною мірою співпра-
цювати з кримінальним розслідуван-
ням, що триває». 
 П’ять вищезгаданих країн вка-
зали, що вітають початок процесу у 
справі MH17 нідерландським судом і 
висловлюють цілковиту впевненість у 

його «незалежності, неупередженос-
ті та професійності». «Яким би тер-
нистим не був шлях, істина трагедії 
буде встановлена, а причетні — як 
виконавці, так і замовники — будуть 
притягнуті до відповідальності», — 
йдеться в повідомленні Представниц-
тва України при ООН. 9 березня в міс-
цевості Схіпгол біля Амстердама роз-
почався судовий процес над першими 
чотирма обвинуваченими у збитті па-
сажирського літака рейсу MH17. Це 
троє громадян Росії: Ігор Гіркін на 
прізвисько «Стрєлков», який на мо-
мент трагедії називав себе «міністром 
оборони» угруповання «ДНР»; Сергій 
Дубинський на прізвисько «Хмурий», 
відставний полковник ГРУ Росії, а на 
час тих подій — «генерал-майор» в уг-
рупованні «ДНР», що очолював його 
власне «ГРУ»; Олег Пулатов на пріз-
висько «Гюрза», полковник, колиш-
ній російський спецпризначенець, 
який на окупованій частині Донба-
су був тоді заступником Дубинсько-
го; а також громадянин України Ле-
онід Харченко на прізвисько «Крот», 

який перебував тоді у лавах угрупо-
вання «ДНР» під командуванням Ду-
бинського. Їм висунули попередні об-
винувачення в убивстві 298 людей і в 
спричиненні катастрофи літака, що 
призвела до загибелі пасажирів і екі-
пажу. Всі обвинувачені на процес не 
з’явилися. Чергове слухання справи 
має відбутися 8 червня. ■

Софія РОЗУМЕНКО

 Цими днями стартував Всеукраїнсь-
кий марафон-перегляд-обговорення кі-
нематографічних та анімаційних філь-
мів вітчизняного виробництва. Тож 
наразі саме час для всіх переглянути 
вітчизняне кіно та анімацію і сформу-
лювати щодо цього власну думку. Адже 
досі зустрічаються люди, які, всупереч 
переконливим успіхам українського кі-
нематографа, скептично ставляться до 
фільмів та мультфільмів нашого вироб-
ництва, слідуючи нав’язаним стереоти-
пам. Тож у організаторів є великі споді-
вання, що після перегляду думки гля-
дачів усе ж зміняться.
 Марафон цікавий тим, що учасни-
ки зможуть не лише переглядати стріч-
ки, а й брати безпосередню участь в їх 
обговоренні та дискутувати з автора-
ми. Водночас люди почують від твор-

чих груп цікаві історії зі знімального 
майданчика, дізнаються про процес 
створення анімаційних фільмів та от-
римають відповіді на свої запитання. 
Таку можливість надають організато-
ри онлайн марафону під назвою Pose-
to-pose.
 Віртуальні зустрічі відбуватимуться 
двічі на тиждень упродовж місяця ок-
ремо для дитячої та дорослої аудиторій, 
тому долучитися до цікавої ініціативи 

можуть усі бажаючі (до 6 травня включ-
но) на платформі Facebook на сторінках 
організаторів заходу. Зокрема, 13 квіт-
ня о 18:00 відбудеться розмова з Мики-
тою Лиськовим, незалежним анімацій-
ним режисером. 
 Додамо, що проєкт реалізується за 
участі й підтримки Інституту соціальної 
та політичної психології НАПН Украї-
ни, УАнімА та Linoleum Contemporary 
Animation and Media Art Festival. ■

ІНІЦІАТИВА 

Запросіть додому режисера
Стартував Всеукраїнський марафон перегляду й 
обговорення досягнень вітчизняного кінематографа

■

ТЕРОРИЗМ 

Літак, скерований злою волею 
Країни ЄС висловилися щодо розстрілу рейсу MH17

■

НА ФРОНТІ

На прицілі — журналісти
Росіяни скинули з безпілотника гранату, яка 
розірвалася поруч з автомобілем знімальної групи 
одного з українських телеканалів

■

Уламки ракети, що збила літак.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2019ІнФорУМ

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

«Треш» від 
Венедіктової 
Генпрокурор зареєструвала 
п’ять проваджень проти 
експрезидента Порошенка 
через призначення суддів 
ВСУ, які були її конкурентами 
Іван БОЙКО

 Нардеп Петро Порошенко таки став фі-
гурантом п’яти кримінальних проваджень: 
нова генпрокурорка Ірина Венедіктова дня-
ми внесла відомості до ЄРДР щодо можли-
вих неправомірних дій п’ятого президента 
та інших осіб при призначенні суддів Вер-
ховного Суду у 2017 і 2019 роках. 
 Мовляв, до прокуратури звернулися пра-
цівники Верховного Суду України, які вва-
жають, що укази Порошенка про призначен-
ня окремих суддів ВСУ не відповідають нор-
мам Конституції України та законодавству.
 Відтак проти Петра Олексійовича відкри-
то провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживан-
ня владою або службовим становищем), ч. 2 
ст. 376 (втручання в діяльність судових ор-
ганів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рі-
шення), чч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення консти-
туційного ладу або на захоплення державної 
влади) Кримінального кодексу України.
 Пані Венедіктова доручила розслідува-
ти можливі порушення слідчим Державно-
го бюро розслідувань, яке вона ж нещодав-
но очолювала до призначення генпрокурор-
кою.
 У свою чергу, адвокати Порошенка Ілля 
Новиков та Ігор Головань вважають від-
криття нових справ проти їхнього підза-
хисного за видання указів продовженням 
переслідувань та юридичним «трешем» і 
абсурдом.
 «Це спроба загорнути в нову обгорт-
ку ситуацію, яка розвивалася напередод-
ні відставки генпрокурора Рябошапки. 
Були опубліковані проєкти підозр, які Ве-
недіктова (коли була в.о. директора ДБР. 
— Ред.) намагалася переконати Рябошап-
ку підписати. Рябошапка відмовився. В од-
ному зі своїх інтерв’ю він називав це «юри-
дичним трешем», — обурюється пан Нові-
ков.
 На його думку, ці спроби дискредиту-
ють Верховний Суд і всіх його суддів, як 
в Україні, так і на міжнародному рівні. 
Новіков додає, що для Венедіктової в цій 
історії є «особистий сюжет», адже вона сво-
го часу не пройшла конкурс на посаду судді 
Верховного Суду, а тепер відкриває справу 
щодо тих, хто цей конкурс пройшов, тобто 
розправляється з конкурентами. 
 А Ігор Головань нагадує, що Ірина Ве-
недіктова була призначена генпрокуро-
ром замість Рябошапки саме для того, щоб 
інтенсифікувати переслідування п’ятого 
президента. Адвокат звертає увагу, що 
справа була заведена в тому числі за стат-
тею 364 (зловживання владою), хоча ця 
стаття за підслідністю відноситься до пов-
новажень НАБУ, але розслідування пере-
дали саме в ДБР, яким раніше керувала 
Венедіктова.
 Адвокати також переконані, що вла-
да бажає не лише дискредитувати ВСУ, 
а й у такий спосіб встановити над Фемі-
дою контроль перед розглядом справи 
щодо націоналізації ПриватБанку. Адже 
будь-яке провадження дозволяє виклика-
ти людей (у тому числі суддів) на допи-
ти, проводити слідчі дії, тиснути в різний 
спосіб. ■

■

разів
підвищити штраф за підпал су-

хої трави ініціюють у Кабміні, за словами прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля.

У 70 українців
підтримують продов-

ження блокування російських соцмереж, 
такими є результати опитування Kantar 
online Track.

зменшилася
кількість розбоїв по 

країні в період карантину, підрахував началь-
ник Головного слідчого управління Максим 
Цуцкірідзе.

нфляції 
прогнозують цьо-

горіч у Нацбанку — такі підсумки нара-
ди правління НБУ з членами Спілки ук-
раїнських підприємців.

обвалиться
економіка України 

за час карантину, згідно з макропрогно-
зом Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій.

46% На  35% 10% На  6%
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Ігор ВІТОВИЧ 

 Сенатор Берні Сандерс вийшов із 
виборчих перегонів у США. Він пові-
домив про це в телефонній розмові чле-
нам своєї виборчої команди в середу, 
8 квітня. 78-річний Сандерс та 77-річ-
ний Байден були головними претен-
дентами від Демократичної партії на 
крісло президента. Боротьба між ними 

мала тривати до кінця праймеріз, що 
проходять у країні до червня. Але 
Байден тепер, не очікуючи партійно-
го з’їзду, стає єдиним кандидатом від 
Демократичної партії на президентсь-
ких виборах у США, які відбудуться 3 
листопада.
 Сталося так, як і передбачали ог-
лядачі ще на початку виборчої кам-
панії: у фінальній боротьбі зійдуть-

ся Трамп і Байден. Хоч під час прай-
меріз конкуруючі кандилати-демок-
рати вдавались до гострих випадів 
та заяв на адресу один одного, але 
фінальну крапку Сандерс поставив 
шляхетно, як і належить однопар-
тійцям: визнав Джо Байдена най-
більш гідним опонентом Трампу від 
Демократичної партії. «Шлях до пе-
ремоги став фактично неможливий. 
Я дійшов висновку, що ця бороть-
ба за висунення від Демократичної 
партії не матиме успіху. Саме тому 
сьогодні я оголошую про припинен-
ня моєї передвиборчої кампанії», — 
заявив Сандерс у зверненні до своїх 
прихильників. Останнім часом од-
нопартійці наполегливо перекону-
вали його відмовитися від подаль-
шої боротьби і поступитися у прего-
нах Джо Байдену. ■

ПРАЙМЕРІЗ 

Старшенький поступився 
На президентських виборах у США зійдуться 
Джо Байден і Дональд Трамп

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Дитинка народилася під 
саме Різдво, але радість від її 
появи на світ змішалася для 
батьків (молодого тернопіль-
ського подружжя, у якого це 
первісток) із великою триво-
гою і страхом. Адже донечка 
народилася шестимісячною, 
вагою всього 610 грамів. Як 
розповіла журналістам міс-
цевого телеканала ТВ-4 заві-
дувачка відділення інтенсив-
ної терапії новонароджених 
Тернопільського обласно-
го клінічного перинаталь-
ного центру «Мати і дити-
на» Неля Скубенко, шансів 

майже не було, але в цьому 
закладі завжди борються за 
життя кожного немовляти 
попри все. Майже три місяці 
медики виходжували дитин-
ку, а батьки проводили біля 
неї кожну дозволену хвили-
ну, молячись, розмовляю-
чи і навіть читаючи казки. 
Диво таки сталося, і сьогод-
ні Софійка (так назвали дів-
чинку) нарешті вже вдома. З 
лікарні її виписали з вагою 1 
кілограм 650 грамів, і зараз 
вона має таку ж можливість 
нормально зростати і розви-
ватися, як і дітки, народжені 
в належний строк. Щоправ-
да, попереду ще курс реабілі-
тації, який, за словами фах-

івців, може тривати і рік, 
і два. Тож із допомогою лі-
карів батькам потрібно буде 
наполегливо працювати над 
розвитком донечки, адже їй 
довелося пройти через неа-
биякі випробування.
 Зрештою, Софійка — не 
виняток. Щороку пацієн-
тами відділення інтенсив-
ної терапії Тернопільсь-
кого обласного клінічно-

го перинатального цент-
ру «Мати і дитина» стають 
близько двох із половиною 
сотень малюків, і серед них 
майже 80 відсотків — недо-
ношені на різних строках. 
Найменшими за вагою діт-
ками, яких тут вдалося ви-
ходити впродовж останніх 
років, були дві дівчинки, 
які при народженні важи-
ли по 510 грамів. ■

БУДЕМО ЖИТИ

Не казкова 
Дюймовочка
Лікарі виходили дівчинку, яка 
народилася вагою всього 610 грамів

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Близько 74 мільйонів гривень виді-
лять у Черкасах на покращення ма-
теріально-технічної бази закладів охоро-
ни здоров’я для запобігання поширенню 
коронавірусу. Таке рішення днями ухва-
лив міськвиконком.
 Як повідомили «УМ» у Черкась-
кій міській раді, відтепер загалом на бо-
ротьбу з Covid-19 у місті буде спрямовано 
близько 100 мільйонів гривень.
 За словами черкаського міського го-
лови Анатолія Бондаренка, кошти вда-
лося віднайти завдяки скороченню ви-
датків по бюджету розвитку за пропози-
ціями фракцій міської ради. Зокрема, 
будуть скорочені видатки на капремонт 
деяких вулиць та навчальних закладів, 
будівництво мереж зовнішнього освітлен-
ня, будівництво контейнерних майданчи-
ків, придбання спортивного інвентаря.

 Тож за акумульовані кошти буде 
придбано апарати ШВЛ, кисневі кон-
центратори, пульсоксиметри, моніто-
ри пацієнта, дозатори лікувальних ре-
човин, рентгенапарати та інше медичне 
обладнання, необхідне для надання до-
помоги хворим на Covid-19. Також бу-
дуть придбані засоби індивідуального 
захисту медиків — комбінезони, захис-
ні щитки, захисні окуляри, респірато-
ри, рукавички, маски та дезінфікуючі 
засоби згідно з потребами, які визначи-
ли лікувальні заклади.
 «Усі заявки медиків враховані на 
100%. Крім того, за моєю пропозицією 
буде придбано прилад для проведення 
полімеразної ланцюгової реакції в ре-
жимі «реального часу». Що стосується 
апаратів ШВЛ, то їх плануємо закупити 
близько 20 штук. Це стільки ж, скільки 
придбало таке велике місто, як Дніпро. 
Кошти виділено, тепер головне завдан-

ня їх закупити, адже з цим існують пев-
ні труднощі», — зазначає Анатолій Бон-
даренко.
 І додає, що станом на ранок понеділ-
ка в інфекційній лікарні Черкас із під-
твердженим діагнозом COVID-19 перебу-
ває 15 пацієнтів, серед яких двоє дітей. 
Десять госпіталізованих із коронавіру-
сом — жителі Черкас. Двоє хворих на ко-
ронавірусну інфекцію досі перебувають 
у важкому стані. 
 А загалом на Черкащині, як пові-
домляє голова ОДА Роман Боднар, на-
разі лабораторно підтвердили більше 60 
випадків інфікування COVID-19. Зокре-
ма, від коронавірусу в Умані помер 47-
річний хасид, громадянин США, який 
прибув із Лондона з дружиною та шість-
ма дітьми. Наразі коронавірус виявлено 
у його дружини та двох дітей. Встанов-
лено 50 контактних осіб, які перебува-
ють у самоізоляції. ■

ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ

А дороги й освітлення — потім
У Черкасах на боротьбу з коронавірусом спрямували 100 мільйонів гривень

■

Маленька Софійка незадовго після народження.
Фото з архіву Тернопільського обласного клінічного перинатального
центру.

❙
❙
❙
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Владо, за що так ненавидиш 
свій народ?
 Хоч у протиріччях запро-
вадженого жорсткого каранти-
ну чимало білих плям, однак 
усе проглядається неозброєним 
оком. І от уже соціальні мережі 
нуртують: «Зеленський вивіз з 
України 983 тонни масок і вже 
встиг скласти 4 тисячі «прото-
колів» зі штрафами по 17 тисяч 
гривень кожен за пересуван-
ня вулицями без масок». Або: 
«Європа: дохід 2000-3000 євро, 
штраф — 150-300 євро. Украї-
на: дохід 1670-4700 гривень. 
Штраф 17000-34000? За що ви 
нас так ненавидите?».
 Ось як із цього приводу роз-
мірковує медіа-тренер, громад-
ський діяч Зоя Казанжи: «Вла-
да вводить обмеження і заборо-
ни, а населення на 99 відсотків 
НЕ РОЗУМІЄ, що можна роби-
ти, а що ні. В медіа з’явилась 
уже купа варіантів-пояснень за-
борон, а сама влада це комуні-
кує на такому рівні, що питань 
виникає ще більше. Коли немає 
тактики і розуміння алгоритму 
дій, починається період хаотич-
них рухів. І я питаю сама себе: 
якби не було тестів, то у нас би і 
досі не було епідемії? Людей би 
лікували симптоматично, купа 
би перехворіла легко, або не по-
мітивши хвороби, так? А те, що 
нам «пророкують» пік через 
тиждень, звідки знають? Може, 
пік буде пов’язаний якраз із 
більшою кількістю протестова-
них? Наскільки правдива ста-
тистика інфікованих, помер-
лих та тих, хто видужав, яку 
нам повідомляють у щоденному 
режимі? Станом на зараз маємо 
такі факти: 1. Вірус є. 2. Імуні-
тету немає. 3. Вакцини поки що 
теж немає. 4. Медицина вияви-
лась не готовою в жодній країні. 
Карантин — від слова «сорок», 
— це час, який влада відводить 
собі і громадянам для того, щоб 
контролювати епідемію і зни-
зити рівень захворювань і, від-
повідно, смертності. Деякі краї-
ни пішли шляхом тестування 
великої кількості людей. Пре-
зидент Зеленський у відеозвер-
ненні повідомив, що Україна 

скоро матимете 10 мільйонів 
тестів. Потім повідомив про 1 
мільйон. Насправді до нас при-
летіло з Китаю 250 тисяч тестів. 
І навіть зараз, при наявності 
симптомів, не всі люди навіть 
із симптомами проходять тесту-
вання. Принаймні про такі ви-
падки постійно повідомляється 
в медіа і соціальних мережах. 
Отже, карантин для того, щоб усі 
підготувались. Тобто не йдеться 
про людей — йдеться про систе-
му, яка має бути готовою до того, 
щоб прийняти людину у важко-
му стані і починати лікувати. 
Про легкі стани не має мови — 
тут сидіть у самоізоляції і лікуй-

теся симптоматично. Лікарі роз-
губилися першими. Звільнення 
з лікарень — не міфи. Інфікуван-
ня лікарів — не фантазії. Справи 
в країні почали вирішувати олі-
гархи. ШВЛ закупати волонте-
ри на гроші бізнесу. Так уже од-
ного разу було. Тобто всі включи-
лися в проблему вирішення про-
блеми. 
 Кілька ремарок. Інфор-
маційні технології саме за-
раз яскраво продемонструва-
ли вплив на людей. Згадайте 
початок епідемії і кадри, де на 
китайських вулицях в падучій 
бились люди. Я більше ніде не 
бачила таких кадрів. Або ряди 
трун з італійського собору, які 
насправді мали місце, але в 
2013 році і це було — поховання 
сирійських біженців, які пото-
нули біля берегів Італії. Влада 
пішла шляхами заборон і обме-
жень, часто ухвалюючи абсурд-
ні і невмотивовані рішення». 
 А статистика підтверджень? 
Вона обчислюється за різними 
методиками. Наприклад, якщо 
є чимало діагнозів, які роблять 
людину вразливішою до коро-
навірусу, і людина вмирає, то пи-
шуть про смерть від коронавіру-
су. А в деяких країнах — спричи-
нена впливом коронавірусу.

Залатано білими нитками
 Чимало активних громадян, 
політиків почали називати всі 
ці заходи державним переворо-
том, який ми не помітили. 
 Народний депутат від «Єв-
ропейської солідарності» Олек-
сій Гончаренко прямо стверд-
жує про ймовірний антиконсти-
туційний переворот: «Нам тре-
ба ввести карантин на ідіотизм. 
Заборони від Кабміну абсолют-
но не логічні, погано прописані, 
антиконституційні. Без маски 
вийти не можна, але масок ніде 
немає. Гуляти з собакою мож-
на, а з дитиною — ні. Бізнеси 
закривають, а ломбарди відкри-
вають. Хворим на коронавірус 
можна відвідувати аптеки, ма-
газини, лікарні, а парки — ні. 

 

Більшість ситуацій по факту 
будуть залишатись на розгляд 
правоохоронців, а це гарантова-
но призведе до свавілля. Шансу 
не порушити у вас немає. 
 Причому більшість із цих об-
межень абсолютно не ефективні 
у боротьбі з епідемією. Тому тут 
два варіанти. 
 Перший: основна мета цих 
заходів інша. Це такий неоко-
вирний спосіб антиконститу-
ційного перевороту. Будь-який 
авторитаризм завжди почи-
нається з абсурду. Коли не зро-
зуміло, яку стратегію поведін-
ки необхідно обрати. В Україні 
лише у двох випадках можна 
обмежувати права й свободи 
громадян: надзвичайний стан 
і воєнний стан. Для цього пот-
рібен закон, ухвалений Верхов-
ною Радою, а не постанова Каб-
міну. 
 Другий варіант: просто вла-
да хотіла щось зробити, а вийш-
ло як завжди. Пародія на «силь-
ну руку». Як кажуть, хто жив у 
країні під керівництвом 95 квар-
талу, в цирку не сміється». 

Карантин поза законом
 Відтак юристи стверджу-
ють, що з правової точки зору 
дії Кабміну порушують щонай-

менше дві статті Основного За-
кону (6-ту та 19-ту), а також 
містять склад злочину, перед-
бачений ст. 365 Кримінального 
Кодексу України «Перевищен-
ня влади або службових повно-
важень». Конституційне пра-
во називає такий вихід держав-
ного органу за межі своїх пов-
новажень, узурпацією влади, 
і тому стаття 60 Основного За-
кону звільняє від відповідаль-
ності осіб, що відмовляються 
підпорядковуватись незакон-
ним наказам узурпатора: «Ніх-
то не зобов’язаний виконувати 
явно злочинні розпорядження 
чи накази».
 Посилання на статтю 29 За-
кону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб» 
у преамбулі постанови КМУ 
є нікчемним, оскільки норми 
законів не можуть суперечити 
прямим приписам Основного 
Закону: «Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймають-
ся на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй».

Караван ізольованих рішень 
 Тож що виходить: шостого 
квітня в країні завершився за-
здалегідь продуманий держав-
ний переворот, під час якого не-
уповноважений орган держав-
ної влади обмежив наші фун-
даментальні права та свободи 
у непередбачений Конститу-
цією спосіб, а «правоохоронні» 
органи почали застосовувати 
штрафні санкції за невиконан-
ня незаконних приписів?
 А тим часом позачергова 
сесія Верховної Ради проштов-
хнула закон, котрий збирав ос-
таннім часом найчисельніші мі-
тинги протестів — зняття мора-
торію на продаж землі. Нині ж 
усі протестувальники на каран-
тині. 
 Однак ще мають бути якісь 
«сюрпризи». На черзі знову де-
кілька позачергових каранти-
носесій Верховної Ради. А що, 
надзвичайний штаб із найви-
щих посадовців, у тому числі 
й поліцейського, діє. Сценарій 
прописаний, кошторис виведе-
ний ще тоді, коли про коронапо-
шесть стало відомо від китайсь-
ких фахівців. Відповідальні за 
напрямки визначені.

Психологічний театр 
небезпеки
 Проте ніхто не прораховує на-
слідки карантину. Декотрі пси-
хологи вважають, що розпад сі-
мей та гострі психози — це може 
бути найлегший із варіантів. 
 «А тепер про «театр без-
пеки». Цей термін придумав 
Брюс Шнайєр, спеціаліст із 
комп’ютерної безпеки, в 2003 
році. Театр безпеки — це певні 
заходи, що націлені на підви-
щення безпеки. Але за фактом 
мало що робиться задля справж-
ньої безпеки, — розміроковує 
Зоя Казанжи. — Суть концепту 
в тому, що в ньому йдеться про 
ілюзію безпеки, яку люди самі 
собі створюють, щоб подолати 
страх і паніку. Переваги театру 
безпеки — іноді відчуття безпе-
ки важливіше, аніж сама безпе-
ка. Якщо потенційні жертви від-
чувають себе у безпеці, то вони 
продовжують свою діяльність, 
життя, запобігаючи паралічно-
му страху. А недоліки театру 
безпеки — всі заходи вимагають 
реальних фінансових вкладень, 
але, за фактом, не дають жодних 
переваг у плані безпеки. Театр 
безпеки вводить обмеження чи 
примушує людей проходити до-
сить специфічні процедури, які 
можна сприйняти як обмеження 
особистої свободи і недоторкан-
ності приватного життя». 
 Важливо усвідомлювати, що 
театр — це віртуальна реаль-
ність. А щодо театру безпеки, то 
тут також не обійтись без порів-
няння реального з віртуальним. 
Намагання сьогоднішньої вла-
ди ще з самого початку вмісти-
ти зображення всієї своєї зна-
чимої діяльності у віртуальний 
світ викликають сумніви щодо 
сьогоднішньої ситуації: скільки 
адекватних заходів у діях влади, 
котрі вона запропонувала задля 
нашої безпеки, а скільки — з те-
атру безпеки? Тобто яка частка 
ілюзій щодо того, що про нашу 
безпеку реально дбають? 
 Отже, про ймовірні держав-
ні зміни, сповзання в тоталі-
таризм заговорили експерти й 
політологи, адже таке переко-
нання вже виникло спонтанно 
в надрах суспільної свідомості. 
Бо і цей факт — медичний, оче-
видний без розтину. ■

ПИТАННЯ РУБА

Державний КОРОНАпереворот,
або Мертва блокада громадянських свобод

■

Коронаабсурд: півтора десятка поліцейських пресують плавця-«порушника».
Фото з сайта prm.ua.
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Ніщо так не характеризує слабкість влади, як застосування сили. 
А якщо це застосування сили у замаскованому вірусологічному 
варіанті, то й поготів — усе вказує на те, що під нинішніми держа-
вотворцями вже палає земля.
Отже, шостого квітня Україна опинилась у ще глибшій карантинній 
ізоляції, зі ще більш посиленим ступенем відповідальності за най-
менші порушення жорстких мір: більше двох не збиратись; у парки 
ні ногою; без маски навіть сміття не винесеш і т.д. 
 Жодним чином не применшуючи небезпеку коронапошесті та пот-
реби впроваджень усіх необхідних заходів для подолання цієї за-
рази, водночас щодня зростає відчуття, що в обгортку COVID-19 
загорнули гамузом і наші права та свободи. А тим часом у кулу-
арах влади розгорнулося «гуляй-поле» — час для прийняття всіх 
рішень, котрих перманентно не сприймає «вулиця», заразом ви-
являючи до влади нелюбов, що її, своєю чергою, так хворобливо 
сприймають актори. Перешкод наразі для «творчих» потуг у влади 
не буде, бо всі бунтівники й страйкарі поголовно в карантинній ізо-
ляції. І от, коли за вікнами весна впевнено вступає в свої права, 
карантинозалежні українці їх (права) втрачають. 
Наразі на терезах коронавірусу опинилися людське здоров’я та 
урізання громадянських свобод. 
А чи справді саме залізний принцип — мертва блокада — повинен 
бути в такому вигляді, що його запропонувала влада, аби здолати 
загрозу епідемії, аби зупинити швидкість розповсюдження реаль-
ного лиха? І чи насправді ми опинились у реальності саме такого 
життєвого оксюморону, котрий нам виписує пропаганда? І чи на-
справді іншого виходу немає, бо зазначається, що українська ме-
дицина до таких вірусологічних «новинок» не готова? Чому ж тоді 
українські лікарі поїхали допомагати лікарям Італії, у час, коли й у 
нас гостра потреба у фахівцях? 

«Як кажуть, хто жив у країні під керівництвом 
95 кварталу, в цирку не сміється». 



5УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2020ЕКОНОМІКА

Продав — і викупив назад! 
 Початок нинішнього тижня, 
одночасно з посиленням каран-
тинних вимог, ознаменувався 
зміцненням гривні. У понеділок 
безготівковий долар подешевшав 
на 33 копійки, до позначки 27,12-
27,17 гривень за долар. В обмін-
них пунктах також оперативно 
поміняли вивіски, продаючи лю-
дям «зелений» на 20 копійок де-
шевше і купуючи на 25 копійок 
менше, ніж на вихідні.
 На гуртовому готівковому рин-
ку бакс продавали навіть за 26,80 
гривень. Аналітики пояснюють: 
українці стали менше спожива-
ти товарів і послуг, натомість за-
лишилися без зарплат та інших 
своїх традиційних грошових над-
ходжень, а тому змушені прода-
вати валюту. Виторги у торго-
вельних мережах суттєво впали, 
заробітки зросли хіба що в аптек, 
а значна частина магазинів уза-
галі закрилася. Не працюють пе-
рукарні, спортзали, розважаль-
ні центри та інші заклади, де ук-
раїнці раніше активно тратили 
свої заробітки. Водночас частині 
наших співвітчизників переста-
ли платити заробітну плату: де-
кого перевели на скорочений ро-
бочий день чи неповний робочий 
тиждень, декого відправили у 
відпустку — планову чи за влас-
ний рахунок. Відтак, аби відві-
дати у карантинний день торго-
вельну точку, доводиться витя-
гати долари з-під подушки... 
 Цікава ситуація спостерігала-
ся минулої п’ятниці на міжбан-
ківському ринку. Раніше, як ві-
домо, Національний банк вихо-
див на торги з валютними інтер-
венціями, стримуючи обвальне 
падіння гривні. Таким чином уп-
родовж березня регулятор актив-
но палив свої золотовалютні за-
паси: для порятунку гривні було 
використано 2,1 млрд доларів, — 
сьогодні ці запаси становлять 24,9 
млрд доларів. 
 Натомість наприкінці минуло-
го тижня тренд різко змінився: до-
ларів продавали більше, ніж пот-
ребували покупці. Національний 
банк знову активно включився у 
торги і почав, навпаки, викупову-
вати надлишковий долар. З одно-
го боку, для поповнення золото-
валютних запасів, які раніше ви-
користав. А з другого боку — щоб 
укріплення гривні не було над-
то стрімким. Адже подібні про-
цеси — потужного обвалу курсу 

чи, навпаки, різкого укріплен-
ня — шкодять бізнесу та вносять 
сум’яття в економічні плани де-
ржави. Учасники торгів розпові-
дають: спершу НБУ викуповував 
долар по 27,75 гривень, потім — 
на п’ять копійок дешевше. 

Дякуємо аграріям, металургам і 
«Нафтогазу» 
 «За минулий тиждень курс 
долара до гривні значно знизив-
ся на всіх сегментах валютно-
го ринку на 2,9-3,7%, — комен-
тує старший аналітик компанії 
«Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, 
з минулого понеділка офіційний 
курс долара США, що його вста-
новлює НБУ, знизився з 28,18 
гривень до 27,37 гривень за до-
лар, тобто на 2,9%». Співвідно-
шення попиту і пропозиції долара 
на міжбанку, за даними компанії 
«Укрділінг», за цей же час знизи-
лися з 28,08/28,13 до 27,23/27,26, 
тобто мінус 3,0%/3,1%. При цьо-
му середні курси купівлі і прода-
жу готівкового долара в банках за 
тиждень знизилися з 27,99/28,57 
до 27,07/27,53 гривень, що стано-
вить 3,3%/3,7%. Скоротився та-
кож і спред — різниця між серед-
ньою ціною продажу і середньою 
ціною купівлі валюти — з 2,1% до 
1,7%. Така динаміка завжди свід-
чить про стабілізацію курсових 
коливань та швидшого знижен-
ня курсу продажу в порівнянні із 
купівлею. 
 Також, за словами Іосуба, на 
українському валютному ринку 
діють одночасно кілька сприят-
ливих для гривні чинників. «Пер-
ший із них — збільшення прода-
жу валюти з боку аграріїв, які 
користуються досить сприятли-
вим для них курсом і яким грив-
ня потрібна для проведення посів-
ної. Другий чинник — різке ско-
рочення попиту на валюту підпри-
ємств-імпортерів». Одночасно з 
впровадженням жорстких обме-
жень у державі торгівля стала на 
паузу, а відтак завозити сюди то-
вари так званого некритичного 
споживчого імпорту, дорогу тех-
ніку тощо стало невигідно. Від-
повідно, немає необхідності ку-
пувати на міжбанківському рин-
ку валюту для цих потреб. 
 Допомогли з курсом і металур-
ги, які також, користуючись до-
рогим доларом, конвертують свої 
прибутки у гривню — якщо курс 
нашої національної валюти і на-
далі укріплюватиметься, це га-

рантуватиме їм додаткові прибут-
ки. Також, за деякими даними, 
почав активно продавати валюту 
«Нафтогаз України» — за інфор-
мацією деяких ЗМІ, НАК конвер-
тував у гривню близько 100 млн 
доларів. 
 Це, ймовірно, гроші, які «На-
фтогаз» має перевести до Держав-
ного бюджету у вигляді дивіден-
дів, а також частина з тих 2,9 
млрд доларів, які компанія отри-
мала у російського «Газпрому» за 
рішенням Стокгольмського арбіт-
ражу. Ймовірно, що у гривню пе-
реведуть і його надходження за 
транзит, що становить близько 
півмільярда доларів щомісяця. 
 На користь гривні спрацювали 
й іноземні власники вітчизняних 
облігацій внутрішньої державної 
позики. Якщо з початком паніки 
на валютному ринку вони актив-
но продавали свої цінні папери у 
гривні та конвертували прибуток 
у долар, то зміна тренду змусила 
їх утриматися від таких дій. Від-
так покупців долара на міжбанку 
стало ще менше... 
 Такі тенденції, на думку аналі-
тика «Альпарі», триватимуть і 
впродовж наступних тижнів. «До 
вихідних ми очікуватимемо по-
дальше зниження курсу долара 
до гривні. Через тиждень один 
американський долар на міжбан-
ку може коштувати близько 26,4 
гривні, а за готівковий долар у 
банках та обмінних пунктах мо-
жуть просити близько 26,3/26,7 
гривень».
 Безумовно позитивний про-
цес для пересічних українців не-
однозначно сприймається керів-
ництвом Кабміну, який уже 
вкотре змушений робити перера-
хунок своїх планів та макроеко-
номічних прогнозів. Якщо грив-
ня укріплюватиметься й надалі, 
це, з одного боку, дозволить нам 
заощадити на зовнішніх випла-
тах, які, як відомо, номіновані у 
валюті. Але, з іншого боку, «дір-
ка» у Державному бюджеті, яка 
кілька тижнів тому вже почала 
«зарубцьовуватися» самотужки, 
знову зростатиме. І останній про-
гноз Кабміну про курс 29 гривень 
може знову зіграти з ним злий 
жарт. Чи впорається нова коман-
да міністрів із викликами нового 
валютного тренду, які розвивати-
муться разом із глобальним падін-
ням економіки держави через ко-
ронавірусний карантин, ми поба-
чимо вже найближчим часом. ■

НАШІ ГРОШІ

Гривня «на каруселях»
Через тиждень курс долара може опуститися до 26,5 гривень — через зміну тренду, 
ймовірно, наша грошова одиниця укріплюватиметься й надалі

■

Стагнація і зменшення ділової активності, як не дивно, сприяли підвищенню курсу української національної валюти.
Фото з сайта racurs.ua.

❙
❙

АКТУАЛЬНО

 Держбюджет: фейсліфтинг...
 Кабінет Міністрів України підготував чергові зміни до державного кошто-
рису на 2020 рік — замість попереднього варіанта, який не підтримала Вер-
ховна Рада. Новий варіант — як випливає з документів, оприлюднених уря-
дом, — передбачає низку нововведень.
 Головне з них — фінансування кроків, пов’язаних із подоланням пандемії 
коронавірусу. «Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпе-
чення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада 
якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції», — написав прем’єр 
Денис Шмигаль.
 Так, передбачається утворення спеціального Фонду для бороть-
би з «Ковід-19» — на ці потреби з бюджету виділять 97,1 млрд гривень. 
Зростуть також видатки на пенсійне забезпечення: Пенсійний фонд України 
отримає 192,3 млрд гривень замість запланованих раніше 172,6 млрд гри-
вень. Передбачається, що за ці кошти літні люди отримають фінансову допо-
могу. 
 Видатки на Міністерство оборони залишать без змін — на рівні 125 млрд 
гривень. Натомість дещо скоротять фінансування на будівництво та ремонт 
доріг: замість 71,9 дорожники отримають 70,8 млрд гривень. Під ніж пот-
раплять і видатки на Міністерство розвитку економіки: 17,2 млрд гривень за-
мість запланованих 18,1 млрд гривень. 
 До речі, Кабінет Міністрів України планує отримати 135 мільйонів доларів 
від Міжнародного банку реконструкції та розвитку — підрозділу Світово-
го банку — на охорону здоров’я — зокрема, на протидію пандемії. Раніше, 
як відомо, Європейський Союз виділив Україні на боротьбу з коронавірусом 
80 мільйонів євро, ще гуманітарну допомогу на 1,2 млн доларів нам надають 
Сполучені Штати Америки. 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Зимовий стоп-сигнал
 Останні статистичні дані, отримані за два перші місяці нинішнього року, 
унеможливлюють звинувачення у своїй провальній економічній політиці пан-
демію підступного коронавірусу владою України. Адже, як випливає з цих 
цифр, падати вітчизняна економіка почала ще до того, як ми ввійшли в ак-
тивну фазу пандемії, — тобто деякі галузі рвучко пішли в мінус одразу після 
Нового року.
 Так, падіння валового внутрішнього продукту України в січні-лютому 2020 
року становило 0,2%. Щоправда, падаємо ми, на думку влади, трохи повіль-
ніше, ніж на початку. «За підсумками лютого, скорочення економіки сповіль-
нилося. Так, скорочення зведеного індексу виробництва становило 1,8% про-
ти 2,6% у січні. Це сталося в результаті поліпшення в основних видах еконо-
мічної діяльності, у тому числі за рахунок додаткового дня в лютому 2020 
року, — робить несподіваний висновок Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства. — Зокрема, спостерігалося зростан-
ня у внутрішній торгівлі та сільськогосподарському виробництві, скорочення 
падіння в промисловості й транспорті». 
 При тому, що в лютому, як стверджує міністерство, лише деякі підвиди 
окремих галузей почали відчувати негативний вплив поширення у світі Covid-
19, зокрема металургія та авіатранспорт. Проте, за їхніми словами, пандемія 
коронавірусу й суттєве падіння цін на світових ринках, впровадження каран-
тину в Україні та інші обмеження серйозно вплинуть на виробничу сферу, 
особливо в першому півріччі цього року.
 Так, у січні-лютому вперше з 2016 року будівництво продемонструва-
ло спад на 0,6%. Падіння величезне, адже торік за такий самий час ми мали 
плюс 22,6%! У міністерстві пояснюють: приріст було отримано завдяки спо-
рудженню інженерних об’єктів, які цьогоріч уже не будували.
 При цьому чиновники наголошують: у лютому ми падали вже не так стрім-
ко, як у січні. Так, у промисловості у лютому 2020 року обсяги падіння станови-
ли 1,5%, а місяцем раніше — 5,1%. Одне з головних джерел валютних надход-
жень — металургійне виробництво — у лютому скоротилося «всього лише» 
на 4,1%, а місяцем раніше ми мали мінус 10,3%. Щоправда, подібний м’який 
парашут отримали не всі галузі. Наприклад, у машинобудуванні маємо проти-
лежну тенденцію: мінус 13,2% у лютому і мінус 10,5% у січні місяцем раніше. 
Також на 12,2% у лютому скоротився вантажний товарообіг. 
 Виручають статистику виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів, яке, навпаки, показало зростання у лютому на рівні 6,6%, а в січ-
ні ми мали ріст 2,9%. Проте завдячувати в цьому аналітики радять не членам 
уряду і навіть не президенту Зеленському, а лише рекордному врожаю со-
няшнику, отриманому завдяки хорошим погодним умовам, а також сприят-
ливій кон’юнктурі на цю продукцію, насамперед на соняшникову олію, на сві-
тових ринках.
 Зростає — попри всі заборони та старання лобістів — тютюнове вироб-
ництво: у лютому маємо плюс 27%, у січні — 17,5%. На межі нуля коливаєть-
ся сільське господарство: зростання у лютому на 1% і мінус 0,75% місяцем 
раніше. У плюс спрацювала ще докарантинна торгівля: плюс 2,5%. 

ДО РЕЧІ

 Шукаю роботу!
 Протягом другого тижня карантину кількість нових вакансій в українсь-
ких компаніях знижується. За підрахунками Нацбанку, за два тижні пошук 
працівників припинили 34% роботодавців: практично в усіх видах діяльності 
зросло співвідношення кількості резюме до кількості вакансій, за винятком 
роздрібної торгівлі та фінансів.
 Водночас, за попередніми даними, в нашій державі суттєво зросла кіль-
кість безробітних: працедавці вимушено скорочують та звільняють працівників, 
хоча й при цьому подекуди переступають вимоги існуючого законодавства.

■

■

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Курс української національної валюти піс-
ля різкого падіння на початку карантину 
знову зростає. Аналітики твердять про 
укріплення нижче позначки «27 гривень» 
за долар. На користь гривні — низка 
сприятливих обставин, а також зусилля 
Національного банку. Який, до речі, вит-
ратив для приборкання девальвації понад 
два мільярди доларів.



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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
2.55 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13.05 «Міняю жінку»
14.50 «Світ навиворіт-9: Японія»
15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»
19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.45 Комедія «Кухня»
22.45 «Гроші-2020»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.20 «Голос країни 10»
01.30 Комедія «Досконалі»

04.05 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «Смерть 

негідника»
14.00 Х/ф «Трьох потрібно 

прибрати»

15.55 «Жди мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

03.45 «Богині ефіру»

04.15 «Орел і решка»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 3.45 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.30, 2.00 Т/с «Інша я»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.20 Т/с «Друзі»

09.20 Діти проти зірок

11.10 М/ф «Як вкрасти перо 

Жар-Птиці»
12.50 Х/ф «Принц Велієнт»
14.20 Х/ф «Тінь»
16.50 Х/ф «Доктор Стрендж»

19.00 Від пацанки до панянки
21.10 Х/ф «Останній володар 

стихій»
23.10 Х/ф «Піраньї»

01.00 Т/с «Київ удень і вночі»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «Подорож до 

центру землі»

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф 

«Призначення»
17.05 Х/ф «Примарний 

патруль»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.15 Теорія змови. Прем’єра

21.20 Т/с «Нюхач»

22.20 Свобода слова
23.45 Х/ф «Гра»

02.00 Стоп

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

5-й канал

06.20 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/c «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/c «Топ 10: 

Таємниці й загадки»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

13.15, 14.15 Д/c 

«Авіакатастрофи: причини 

й наслідки»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

00.30 Спостерігач

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»
06.10 М/ф «Вінні Пух»
06.55 М/ф «Парасолька на 

модному курорті»
07.20 М/ф «Котигорошко»
07.30, 16.50, 20.50, 2.20 

«Випадковий свідок»
08.00 Х/ф «Летюча миша»
10.40 Х/ф «Білі вовки»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.15 «Самооборона»
15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Х/ф «Як украсти 

діамант»
00.20 «Склад злочину»
01.10, 2.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Стань диким із нами. 

Роберг. Навчання 

виживанню 

08.55 Новини 

09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Історія України
12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка
12.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія
12.50 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія 
16+ 

14.00 Гранд-концерт «Зірки 
світової опери» на 
UA.Культура 

15.50 UA.Культура для 
найменших. Фархат — 
принц пустелі. Безхатьки 

16.20 Фархат — принц пустелі. 
Зрадник Бен 

16.50 Рівень Маркуса. 
Мультфільм

17.00 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 59 серія. Кузин із 
Мурманська 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Марія Терезія. Жінка на 
війні. Телеаізійний серіал 

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 
Хорватія. Через гори до 
Адріатики. Прекрасний 
острів Крк 

19.35 Лекторій. Музика. 
Найкраще. Дмитро 
Шостакович

20.05 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 64 серія. Кінець 
того кохання 

21.00 Новини
21.30 Сучасне українське кіно на 

UA.Культура. Стрімголов. 
Художній фільм. Україна 
16+

23.30 Чоловік, який убив Дон 
Кіхота. Художній фільм. 
Іспанія 12+ 

01.55 Сильна доля. Марія 
Бурмака 

02.50 Спільно 

03.15 NA HI BA! 
03.30 Букоголіки. Бестселери 
04.00 UA.Фольк. Спогади 
05.00 По обіді-шоу 
05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»
08.40 «Неймовірна правда про 

зірок»
10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
11.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
12.20, 14.50 «МастерШеф»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.45 «Хата на тата»
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій 

обман»
22.50 Т/с «Щасливий квиток»
00.40 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «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». Новини

09.10, 10.10 «Прямий» трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»
08.05, 11.15 «ДжеДАІ-2019»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.45 «ДжеДАІ»
14.50 Х/ф «Озеро акул»
16.25 Х/ф «Важка мішень»

19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.10 Т/с «Звонар»
22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

9»
23.50 Х/ф «Убити Білла»
01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.40 Yellow
06.10 «Барселона» — «Атлетік» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 
Іспанії

08.00 Топ-матч
08.10 «Аталанта» — «Верона». 

Чемпіонат Італії
10.00 «Великий футбол»
11.30 «Вікторія» — «Шахтар». 

1/16 фіналу (2013 р. /14). 
Ліга Європи УЄФА

13.20 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА

14.15 Суперматч («Порту» 
— «Бенфіка»). Тревел-
шоу

15.15 Журнал Ліги Чемпіонів
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.50 «Ювентус» — «Реал» 

(2008 р. /09). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

17.50 «Боруссія» (Д) 
— «Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

19.35 Хет-трик: Майкл Оуен. 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

19.40 «Вольфсбург» — «МЮ» 
(2009 р. /10). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

21.30 #Залишайся з футболом
22.40 «Реал» — «Мілан» (2009 

р. /10). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

00.30 «Металург» (З) 
— «Волинь» (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

02.15 «Мілан» — «Рома» (2011 
р. /12). Чемпіонат Італії

04.00 «Колос» — 
«Олександрія». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00, 5.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

07.00 «Інтер» — «Ювентус» 
(2009 р. /10). Класичні 
матчі Calcio

07.30 «Металург» (З) 
— «Волинь» (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

09.15, 11.45 Топ-матч
09.45, 13.50, 0.50 Yellow
10.00 «Ювентус» — «Реал» 

(2008 р. /09). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

12.00 «Мілан» — «МЮ». 1/8 
фіналу (2009 р. /10). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

14.00 «Лаціо» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

15.50 «Барселона» — 
«Валенсія» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

17.30, 1.00 «Великий футбол»
19.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра
19.30 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра
20.00 «Андерлехт» — «ПСЖ» 

(2013 р. /14). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

21.45 «Реал» — «Атлетіко». 
Фінал (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

02.25 «Вікторія» — «Шахтар». 
1/16 фіналу (2013 р. /14). 
Ліга Європи УЄФА

04.15 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 1.35 Правда життя

09.45, 0.25 Речовий доказ

10.55 Погляд ізсередини

11.55, 18.10 Особливий загін

12.50, 17.10 Під іншим кутом

13.50, 2.45 Україна: забута історія

14.40, 19.50 Секретні території

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

19.05 Скарб.UA

20.45 Земля 2050 р.

22.35 Велетні льодовикової ери

04.15 Ролан Биков

05.00 Богдан Ступка

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»
09.25 Х/ф «Жінки»

11.30, 17.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»
23.40 Х/ф «Четвертий вид»
01.20 Х/ф «Хроніки месника»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 19.30 

Одного разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

10.00 Супержінка

11.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Підводна ера»

15.30 Країна У

16.30, 21.00 Танька і Володька

17.30 Богиня шопінгу

22.00 Сімейка У

23.00 Королі палат

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Історія України

12.20, 16.50 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

17.30 Перша шпальта

18.20, 3.00 Тема дня

19.20 «Суперчуття»

19.55 «Вижити в дикій природі»

21.25, 23.55, 2.50, 5.40 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00, 3.55 Бюджетники

04.25 Енеїда
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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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
1.55 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13.05 «Міняю жінку»
14.50 «Світ навиворіт-9: 

Японія»
15.55 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»
19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.45 Комедія «Кухня»
22.45, 0.25 «Одруження 

наосліп»
03.05 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 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 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
13.25 Т/с «Дурна кров»
14.20 «Україна вражає»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»
18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
03.45 «Богині ефіру»
04.10 «Орел і решка»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

11.20 Місія: краса. Новий 
сезон

12.20 Реальна містика. Новий 
сезон

15.30, 3.50 Реальна містика
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Відважні»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Консультант»
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «Секрет Майя»
01.45 Телемагазин
04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Т/с «Друзі»

09.30 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

11.20 Х/ф «Назад на Землю»

13.00 Шалена зірка

15.00, 19.00 Хто проти 

блондинок

20.50 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

22.40 Х/ф «Піраньї 3DD»

00.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.05 Теорія змови
11.10 Х/ф «Живим чи 

мертвим»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Орлиний зір»
15.20, 16.20 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Вирішує оністрат»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Нюхач»
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо 

у зомбіленд»
00.35 Т/с «У полі зору»
02.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/c «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/c «Топ 10: 

Таємниці й загадки»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Є сенс

13.15, 14.15 Д/c 

«Авіакатастрофи: 

причини й наслідки»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

20.35 Особливий погляд

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії 

НТН

05.55 М/ф «Казка про царя 
Салтана»

07.05 М/ф «Капітошка»
07.45 М/ф «Жив собі пес»
07.55, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.50 «Свідок»
09.00 Х/ф «Непіддатливі»
10.40 Х/ф «Як украсти 

діамант»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.15 «Самооборона»
15.15 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Х/ф «Лінія»
00.20 «Склад злочину»
01.10, 2.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліп 
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших Робін Гуд 
08.00 Новини 
08.05 Стань диким із нами. 

Роберг. Дослідження 
триває 

08.25 Стань диким із нами. 
Анесберг. Прихований 
скарб у Клейн Кару 

08.55 Новини 
09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література 

10.25 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геометрія

10.55 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика

11.40 Всеукраїнська школа 
онлайн. Історія України

12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

12.25 Всеукраїнська школа 
онлайн. Біологія

12.50 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія 
16+ 

14.00 Концерт на UA.Культура. 
Bouquet Kyiv Stage. 
Спогади про 
Флоренцію. Nota Bene 
Chamber Group

15.45 Книга-Мандрівка. 
Україна

15.50 UA.Культура для 
найменших. Фархат 
— принц пустелі. 
Дуелянти 

16.20 Фархат — принц 
пустелі. Троянда для 
Алі 

16.50 Рівень Маркуса. 
Мультфільм

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 60 
серія. KANAL 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал. 
Італя 12+ 

19.20 Двоколісні хроніки-
2019. Хорватія. Пороми, 
кемпінги і джаз. На 
островах Раб і Паг 

19.35 Лекторій. Поезія. 
Найкраще. Ірина 
Жиленко

20.05 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
65 ссерія. Два дні до 
свободи 

21.00 Новини
21.30 Документальне кіно на 

UA.Культура. Школа 
№3. Документальний 
фільм. Україна 12+

23.35 Стрімголов. Художній 
фільм. Україна 16+ 

01.30 Сучасна музика на 
UA.Культура. Концертна 
программа. Rockoko

01.55 Сильна доля. Арсен 
Мірзоян 

02.50 Спільно 
03.15 NA HI BA! 
03.30 Букоголіки. Місце 

української літератури 
на світовій карті 

04.00 Енеїда. Олександр 
Довженко 

04.30 Енеїда. Ольга 
Кобилянська

05.00 #ВУкраїні. Аджамка. 
Будинок для батьків 

05.25 #ВУкраїні. Антонівка. 
KUKUSHKA 

05.50 Погода 
 

СТБ

05.55, 8.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.00 «Все буде добре!»
09.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.00, 14.50 «МастерШеф»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.40 «Хата на тата»
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного 

свій обман»
22.50 Т/с «Щасливий квиток»
00.40 «Містичні історії з 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 «Репортер». 
Новини

09.10, 10.10 «Прямий» 
трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
10.35, 17.20 «Загублений 

світ»
13.25 «Помста природи»
13.55 Х/ф «Людина 

президента»
15.45 Х/ф «Людина 

президента-2»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.10 Т/с «Звонар»
22.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»
23.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-8»
01.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 
«Барселона» (2016 р. 
/17). Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 
Чемпіонат Італії

08.15 «Лаціо» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра
10.20, 21.30 #Залишайся з 

футболом
11.20, 14.00 «Шлях до 

Турина»
12.10 «Шахтар» — 

«Вікторія». 1/16 фіналу 
(2013 р. /14). Ліга 
Європи УЄФА

14.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

15.50 «Реал» — «Ювентус» 
(2008 р. /09). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

17.35 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 «Динамо» (К) 

— «Ньюкасл» (2002 р. 
/03). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

19.45 Передмова до «Мілан» 
— «Аякс» (2002 р. 
/03). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 

Шевченком
19.50 «Мілан» — «Аякс». 

1/4 фіналу (2002 р. 
/03). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 
Шевченком

22.40 «Ювентус» 
— «Баварія» (2009 
р. / 2010 р.) Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

00.30 «Шахтар» — 
«Іллічівець» (2012 р. 
/13). Чемпіонат України

02.15 Yellow
02.25 «Ювентус» — «Інтер» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 
Італії

04.10 «Олександрія» 
— «Львів». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з 
футболом

07.00 «Ювентус» — «Інтер» 
(2010 р. /11). Класичні 
матчі Calcio

07.30 «Шахтар» — 
«Іллічівець» (2012 р. 
/13). Чемпіонат України

09.15 Журнал Ліги Чемпіонів
09.45, 17.45 «AUTO ГОЛ!»
10.00 «Реал» — «Ювентус» 

(2008 р. /09). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

11.50, 20.05 Yellow
12.00 «Великий футбол»
13.30 Журнал Ліги Європи
14.00 «Наполі» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії
15.45, 19.50, 1.10 Топ-матч

16.00 «Барселона» — 
«Севілья» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

18.00 Хет-трик: Майкл Оуен. 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

18.05 «Вольфсбург» 
— «МЮ» (2009 р. /10). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

20.15, 0.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.45 «Ювентус» — 
«Барселона». Фінал 
(2014 р. /15). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

01.20, 4.00 «Шлях до Турина»
02.10 «Шахтар» — 

«Вікторія». 1/16 фіналу 
(2013 р. /14). Ліга 
Європи УЄФА

04.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.55, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25 Речовий доказ
10.50 Погляд ізсередини
11.50, 18.10 Особливий загін
12.45, 17.10 Під іншим кутом
13.45 Україна: забута історія
14.35, 19.50 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050 р.
22.35 Велетні льодовикової 

ери
02.30 Наші

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 19.20 «Орел і решка. 

На краю світу»
11.35, 17.40, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

15.00, 21.10 «Орел і решка. 
Морський сезон»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

00.40 Т/с «Пригоди 
Геркулеса»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.05, 17.00, 19.30 

Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в 
Одесі

09.00, 16.35, 21.00 Танька і 
Володька

10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Джой»
22.00 Сімейка У
00.00 Казки У. Кіно
01.00 Щоденники Темного
02.20 17+
02.50 Теорія зради
03.40 Т/с «Домашній арешт»
04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 
2.30, 5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література

10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика

11.05, 12.15 Всеукраїнська 
школа онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Історія України

11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Біологія

12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геграфія

13.10, 15.10 «На карантині»: 
марафон

16.20, 0.30 Телепродаж
16.50 «Дикі тварини»
17.30 Схеми. Корупція в 

деталях
18.20, 3.00 Тема дня
19.20 «Суперчуття»
19.55 «Вижити в дикій 

природі»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
00.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
03.55 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2020
14 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
на чотири місяці — 262 грн 48 коп.,
до кінця року — 524 грн 96 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
на чотири місяці — 342 грн. 48 коп.,
до кінця року — 684 грн. 96 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,
на чотири місяці — 95 грн 08 коп.
до кінця року — 190 грн 16 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 квітня, і 
ви отримуватимете газету з травня. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
1.55 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13.05 «Міняю жінку»
14.50 «Світ навиворіт-9: 

Японія»
15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»
19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.45 Комедія «Кухня»
22.45, 23.45 «Світ навиворіт 

11: Китай»
03.05 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «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 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
13.25 Т/с «Дурна кров»
14.20 «Україна вражає»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»
18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
22.00 Д/п «Ватутін»
00.40 Т/с «Плата за 

порятунок»
03.50 «Богині ефіру»
04.20 «Орел і решка»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 3.10 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.30, 2.00 Т/с «Випробування 

вірністю»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Т/с «Друзі»

09.40 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

11.20 Х/ф «Шоу починається»

13.10 Шалена зірка

15.10, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Рідня»

23.00 Х/ф «Криваві загати»

00.40 Т/с «Київ удень і вночі»

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.10, 13.15 Х/ф «Колонія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «У пастці часу»

15.25, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Вирішує оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10 Секретний фронт

21.20 Т/с «Нюхач»

23.05 Х/ф «Янгол смерті»

00.30 Т/с «У полі зору»

02.00 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/c «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/c «Топ 10: 

Таємниці й загадки»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Про військо

13.15, 14.15 Д/c 

«Авіакатастрофи: 

причини й наслідки»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

20.35 На власні очі

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Дванадцять 

місяців»
07.00 М/ф «Івасик-Телесик»
07.20 М/ф «Три паньки»
07.55, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.50 «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»
10.45 Х/ф «Лінія»
12.50 «Будьте здоровi»
14.15 «Таємниці кримінального 

світу»
15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Х/ф «Після прочитання 

спалити»
00.20 «Склад злочину»
01.10, 2.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших Робін Гуд 
08.00 Новини 
08.05 Стань диким із нами. 

Анесберг. Прихований 
скарб у Клейн Кару 

08.25 Стань диким із нами. 
Гамкаберг. Гірська 
фортеця 

08.55 Новини 
09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова
10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра
11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка
11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія
11.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія
12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка
12.15 Нова Українська 

твоя музика-2020 на 
Суспільному

12.50 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія 
16+ 

14.00 Віктор Павлік ТА PAVLIK 
OverDrive. Ні обіцянок, ні 
пробачень

15.45 Книга-Мандрівка. Україна
15.50 UA.Культура для 

найменших. Фархат 
— принц пустелі. 
Розлючений Бен 

16.25 Фархат — принц пустелі. 
Спадок Зенона 

16.50 Рівень Маркуса. 
Мультфільм

17.00 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 61 серія. Майор 
Звонарьов 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал. Італя 
12+ 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 
Хорватія. Пустельний Паг. 
Казковий Нін. 

Жити тут і зараз
19.30 Лекторій. Література. 

Найкраще. Володимир 
Набоков

20.05 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 66 серія. Заклик 

21.00 Новини
21.30 Інше кіно на UA.Культура. 

Я, Деніел Блейк. Художній 
фільм. Великобританія 
12+

23.20 Школа №3. 
Документальний фільм. 
Україна 12+ 

01.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma. 
01.55 Сильна доля. ДахаБраха 
02.50 Спільно 
03.15 NA HI BA! 
03.30 Букоголіки. Літературна 

освіта 
04.00 Енеїда. Ольга Кобилянська
04.30 Енеїда. Максим Рильський
05.00 #ВУкраїні. Антонівка. 

KUKUSHKA 
05.25 #ВУкраїні. Арабатська 

стрілка
05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»
08.45 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
11.55, 14.50 «МастерШеф»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.35 «Хата на тата»
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій 

обман»
22.55 Т/с «Щасливий квиток»
00.45 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «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». Новини

09.10, 10.10 «Прямий» трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»

10.35, 17.20 «Загублений світ»
13.05 «Відеобімба»
13.15 Х/ф «Віддача»
15.05 Х/ф «Шакал»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.15 Т/с «Звонар»
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину-

9»
23.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

8»
01.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Валенсія» 
(2016 р. /17). Чемпіонат 
Іспанії

07.45 Журнал Ліги Європи
08.15 «Болонья» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом
11.10 «Шахтар» — «Партизан» 

(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

13.00 «Ніч Ліги Чемпіонів»
14.15, 17.40 Yellow
14.25 Топ-матч
14.45 Суперматч («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-шоу
15.50 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 Передмова до 
«Олімпіакос-МЮ» (2013 р. 
/14). Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.55 «Олімпіакос» — «МЮ». 
1/8 фіналу (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 «МЮ» — «Олімпіакос». 
1/8 фіналу (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

21.25 Післямова до «МЮ-
Олімпіакос» (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

22.40 «Мілан» — «МЮ». 1/8 
фіналу (2009 р. /10). 
Золота колекція Ліги 

Чемпіонів
00.30 «Ворскла» — «Металург» 

(З) (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

02.15 «Ювентус» — «Наполі» 
(2011 р. /12). Чемпіонат 
Італії

04.00 «Шахтар» — «Ворскла». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом
07.00 «Наполі» — «Інтер» 

(2007 р. /08). Класичні 
матчі Calcio

07.30 «Ворскла» — «Металург» 
(З) (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

09.15 Журнал Inside Serie A. 
Чемпіонат Італії

09.45, 17.45 «AUTO ГОЛ!»
10.00 «Реал» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

11.45, 15.45, 20.00, 1.25, 4.45, 
5.30 Топ-матч

12.00 «Ювентус» — «Баварія» 
(2009 р. / 2010 р.). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

13.50, 19.50 Yellow
14.00 «Лаціо» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії
16.00 «Барселона» — 

«Сосьєдад» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

18.00 «Шахтар» — «Валенсія» 
(2006 р. /07). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

20.15, 0.50, 3.30 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.45 «Реал» — «Атлетіко». 
Фінал (2015 р. /16). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

01.40 «Шахтар» — «Партизан» 
(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

05.00 Журнал Ліги Європи

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.40, 1.35 Правда життя
09.45, 0.25 Речовий доказ
10.55 Погляд ізсередини
11.55, 18.10 Особливий загін
12.50, 17.10 Під іншим кутом
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050 р.
22.35 Велетні льодовикової ери
02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 19.20 «Орел і решка. На 

краю світу»
11.35, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
00.40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 9.30 Одного разу в Одесі
09.00, 16.30, 21.00 Танька і 

Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Тролі»
15.30 Країна У
22.00 Сімейка У
00.00 Казки У. Кіно
01.00 Щоденники Темного
02.20 17+
02.50 Теорія зради
03.40 Т/с «Домашній арешт»
04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 
2.30, 5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова
10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Геометрія
11.05, 12.15 Всеукраїнська 

школа онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія
11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія
12.20, 16.50 «Дикі тварини»
13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон
16.20, 0.30 Телепродаж
17.30 Наші гроші
18.20 Тема дня
19.20 «Суперчуття»
19.55 «Особливий загін»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»
00.00 Спільно
03.55 #ВУкраїні
04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2020
15 квітня
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КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
1.50 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13.05 «Міняю жінку»
14.50 «Світ навиворіт-9: 

Японія»
15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»
19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 Комедія «Кухня»
22.30 «Право на владу-2020»
00.45 «Гроші-2020»
03.00 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
13.25 Т/с «Дурна кров»
14.20 «Україна вражає»
14.50, 15.40 «Речдок»
16.35, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Плата за 

порятунок»
03.20 «Богині ефіру»
04.15 «Орел і решка»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 3.50 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.20 Слідами

00.00, 2.15 Т/с «Сила серця»

01.45 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Т/с «Друзі»

08.40 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

10.20 Х/ф «Загублений у 

космосі»

13.00 Шалена зірка

16.00, 19.00 Хто зверху?

18.00 Ревізор. Карантин

21.00 Х/ф «Готель Артеміда»

22.50 Х/ф «Токсична акула»

00.40 Т/с «Київ удень і вночі»

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Секретний фронт

10.55, 0.25 Х/ф «Людина 

пітьми»

12.35, 13.15 Х/ф «Гра»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.15 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Вирішує оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.20 Т/с «Нюхач»

22.20 Х/ф «Костянтин»

02.00 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.30 Невигадані 

історії

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/c «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/c «Топ 10: 

Таємниці й загадки»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/c 

«Авіакатастрофи: 

причини й наслідки»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

20.35 Гончаренко рулить

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про золотого 

півника»
06.35 М/ф «Умка»
07.20 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
07.45 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»
07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Торпедоносці»
10.50 Х/ф «Після прочитання 

спалити»
12.50 «Вартість життя»
14.15 «Таємниці кримінального 

світу»
15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20, 3.45 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Х/ф «Кодекс злодія»
00.30 «Склад злочину»
01.15, 2.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших Робін Гуд 
08.00 Новини 
08.05 Стань диким із нами. 

Гамкаберг. Гірська 
фортеця 

08.25 Стань диким із нами. У 
пошуках великої сімки. 
Едемський сад 

08.55 Новини 
09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.30 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика

11.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Всесвітня історія

12.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

12.15 Нова Українська 
твоя музика-2020 на 
Суспільному

12.50 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія 
16+ 

14.00 З весною у серці. 
Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо 

14.55 З весною у серці. 
Концертна програма 

15.45 Книга-Мандрівка. Україна
15.50 UA.Культура для 

найменших. Фархат — 
принц пустелі. Найджел у 
пастці 

16.20 Фархат — принц пустелі. 
Перемога добра 

16.50 Рівень Маркуса. 
Мультфільм

17.00 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 62 серія. Ворог чи 
союзник 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал. Італя 
12+ 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 
Хорватія. Прімоштен, 
Трогір, Спліт... Пригоди в 
кемпінгу

19.30 Лекторій. Кіно. Найкраще. 
Квентін Тарантіно

20.05 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 67 серія. Простий 
вибір 

21.00 Новини
21.30 Інше кіно на UA.Культура. 

Анжело. Художній фільм. 
Австрія 16+

23.30 Я, Деніел Блейк. Художній 
фільм. Великобританія 

12+ 
01.25 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТНМК
01.45 UA.Музика. Кліпи
01.55 Сильна доля. Dakh 

Daughters 
02.50 Спільно 
03.15 NA HI BA! 
03.30 Букоголіки. Нобелівська 

премія 
04.00 Енеїда. Максим Рильський
04.30 Енеїда. Василь Стефаник
05.00 #ВУкраїні. Арабатська 

стрілка
05.25 #ВУкраїні. «Свята» 

децентралізація 
05.50 Погода
 

СТБ

07.00 «Все буде добре!»
08.45 Т/с «Коли ми вдома»
11.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
12.10, 14.50 «МастерШеф»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.35 «Хата на тата»
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій 

обман»
22.50 Т/с «Щасливий квиток»
00.40 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «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». Новини

09.10, 10.10 «Прямий» трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
21.30 «WATCHDOGS»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
10.35 «Рішала»
12.35, 17.20 «Загублений світ»
13.30 «Помста природи»
13.55 Х/ф «Таємниця Майя»
15.45 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.15 Т/с «Звонар»
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»
01.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч
06.10 «Атлетіко» — «Севілья» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 
Іспанії

08.00, 0.30 Yellow
08.10 «Ювентус» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом
11.10 «Брага» — «Шахтар» 

(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

13.00 «Ніч Ліги Чемпіонів»
14.15 Журнал Ліги Чемпіонів
14.45 Суперматч («Фенербахче» 

— «Бешикташ»). Тревел-
шоу

15.50 «Ліверпуль» — «Реал». 
1/8 фіналу (2008 р. /09). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.35 Журнал Ліги Європи
18.00 «Челсі» — «Базель». 1/2 

фіналу (2012 р. /13). Ліга 
Європи УЄФА

19.45 «ПСВ» — «Дніпро» (2012 
р. /13). Ліга Європи УЄФА

22.40 «Фіорентина» 
— «Баварія». 1/8 фіналу 
(2009 р. /10). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

00.40 «Чорноморець» 
— «Таврія» (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

02.25 «Лаціо» — «Наполі» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 
Італії

04.10 «Маріуполь» — «Десна». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом
07.00 «Рома» — «Парма» (2001 

р. /02). Класичні матчі 
Calcio

07.30 «Чорноморець» 
— «Таврія» (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

09.15 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

09.45, 17.45 «AUTO ГОЛ!»
10.00 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

11.45, 13.45, 4.25, 5.05 Топ-матч
12.00 «Фіорентина» 

— «Баварія». 1/8 фіналу 
(2009 р. /10). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

14.00 «Рома» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

15.50, 0.40 Yellow
16.00 «Барселона» — 

«Осасуна» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

18.00 «Металіст» — 
«Сампдорія». 1/16 фіналу 
(2008 р. /09). Кубок УЄФА

19.45 «Суперматч» («Порту» 
— «Бенфіка»). Тревел-
шоу

20.40, 23.55, 2.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.45 «Ювентус» — «Реал». 
Фінал (2016 р. /17). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

00.50 «Брага» — «Шахтар» 
(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

03.55 Журнал Ліги Чемпіонів
04.35 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії
05.15 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.35 Правда життя
09.50, 0.25 Речовий доказ
11.00, 18.10 Особливий загін
12.50 Погляд ізсередини
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
17.10, 20.45 Земля 2050 р.
19.05 Скарб.UA
22.35 Планета Земля
02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.25 «Дай лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
09.50, 19.20 «Орел і решка. На 

краю світу»
11.35, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
01.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.10, 17.05, 19.30 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 9.30 Одного разу в Одесі
09.00, 16.35, 21.00 Танька і 

Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
15.40 Країна У
22.00 Сімейка У
00.00 Казки У. Кіно
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 
2.30, 5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська 

школа онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвітня 
історія

12.20, 16.50 «Дикі тварини»
13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон
16.20, 0.30 Телепродаж
17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
18.20 Тема дня
19.20 «Суперчуття»
19.55 «Особливий загін»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Схеми. Корупція в 

деталях
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»
00.00 Перша шпальта
04.25 Святі та грішні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2020
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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, 4.25 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
3.15 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13.05 «Міняю жінку»
14.50 «Світ навиворіт-9: 

Японія»
15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»
19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»
22.15 «Вечірній квартал»
00.05 Мелодрама «Дівчина з 

персиками»
05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 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 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
14.20 «Україна вражає»
14.50, 15.40, 23.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 0.35 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
02.15 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
03.35 «Жди мене. Україна»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

12.20 Реальна містика. Новий 
сезон

13.20, 15.30 Т/с «Людина без 
серця»

18.00 Т/с «Відважні»
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Всупереч 

долі»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика
05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Т/с «Друзі»

09.20 Діти проти зірок

11.10 Х/ф «Готель «Артеміда»

13.10 Х/ф «Рідня»

15.10 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Джон Картер: Між 

двох світів»

23.20 Х/ф «Машина часу»

01.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 0.20 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Антизомбі. Дайджест

10.50, 13.15 Х/ф «У пастці 

часу»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.15 Х/ф «Подорож до 

центру землі»

17.10, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

22.40 Х/ф «Завзяті шахраї»

00.50 Х/ф «Ласкаво просимо 

у зомбіленд»

02.15 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 12.30, 0.15 На власні 

очі
07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 0.00, 
02.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.10 
Актуально. Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/c «Всесвітня 
природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/c «Топ 10: 
Таємниці й загадки»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 
класу

13.15, 14.15 Д/c 
«Авіакатастрофи: 
причини й наслідки»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу
17.10 Кендзьор
18.15, 19.30 Інформаційний 

вечір

20.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

00.35 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.45 М/ф «Чиполліно»
06.35 М/ф «Енеїда»
07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»
10.40 Х/ф «Кодекс злодія»
12.50, 3.50 «Правда життя»
14.15 «Таємниці кримінального 

світу»
15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Х/ф «Мушкетер»
00.30 «Склад злочину»
01.20, 2.50 «Речовий доказ»
04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
06.35 Аромати Південної 

Африки. Документальний 
цикл 

07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших Робін Гуд 
08.00 Новини 
08.05 Стань диким із нами. У 

пошуках великої сімки. 
Едемський сад 

08.25 Стань диким із нами. У 
пошуках великої сімки. 
Велетні 

08.55 Новини 
09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Біологія
10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література

11.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хімія

11.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англійська мова

12.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

12.15 Сучасна музика на 
UA.Культура. Blooms Corda

12.30 Сучасна музика на 
UA.Культура. Fontaliza

12.50 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія 
16+ 

14.00 Єднаймося!! Концертна 
програма Ольги Чубарєвої

15.35 Сильна доля 
15.40 UA.Музика. Кліп
15.45 Книга-Мандрівка. Україна
15.50 UA.Культура для 

найменших. Атака вірусів. 
Мультфільм 

16.50 Рівень Маркуса. 
Мультфільм

17.00 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 63 серія. Це я тебе 
знайшов 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал. Італя 
12+ 

19.15 Двоколісні хроніки-
2019. Хорватія. 
Найнебезпечніша пригода 
за всю подорож. Буря в 
горах 

19.30 #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом. Найкраще. 
В’ячеслав Довженко 

20.05 Епоха честі. Телевізійний 
серіал. 68 серія. Старі 
знайомі 

21.00 Новини
21.30 Інше кіно на UA.Культура. 

Вірний. Пристрасть і 

злочин. Художній фільм. 
Франція, Нідерланди 16+

23.55 Анжело. Художній фільм. 
Австрія 16+ 

01.55 Сильна доля. Плач Єремії 
05.00 #ВУкраїні. «Свята» 

децентралізація 
05.25 #ВУкраїні. Мелітополь. 

Червона лихоманка 
05.50 Погода

СТБ

06.05 «Неймовірна правда про 
зірок»

07.55, 1.25 Х/ф «Брудні 
танці-2»

09.35 Х/ф «Давайте 
потанцюємо»

14.20, 14.50 «Супермама»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.35, 18.00, 19.00, 22.45 

«Холостяк»
23.05 Х/ф «Полювання на 

колишню»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий» трафік»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 17.20, 0.40 «Загублений 
світ»

07.35 Т/с «Команда А-2»
09.15, 18.15 «Спецкор»
09.55, 18.45 «ДжеДАІ»
10.30 «Помста природи»

13.55 Х/ф «Нокаут»
15.45 Х/ф «Астероїд проти 

Землі»
19.15 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
21.10 Х/ф «Боксер»
22.55 Х/ф «Напад на Уолл-

стріт»
02.10 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 
«Валенсія» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.10 «Фіорентина» — «Рома». 

Чемпіонат Італії
09.50, 15.15 Yellow
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом
11.10 «Арсенал» — «Шахтар» 

(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

13.00 «Ніч Ліги Чемпіонів»
14.15 Суперматч («Рома» 

— «Лаціо»). Тревел-шоу
15.25 Топ-матч
15.50 «Цюрих» — «Реал» (2009 

р. /10). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

17.35 «Аякс» — «Селтік» (2015 
р. /16). Ліга Європи УЄФА

19.20 Журнал LaLiga World. 
Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

19.45 «ПСЖ» — «Барселона» 
(2014 р. /15). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

22.40 «МЮ» — «Мілан». 1/8 
фіналу (2009 р. /10). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

00.30 «Металург» (З) — 
«Чорноморець» (2012 р. 
/13). Чемпіонат України

02.15 «Ювентус» — «Лаціо» 
(2011 р. /12). Чемпіонат 
Італії

04.00 «Олімпік» — «Зоря». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом
07.00 «Мілан» — «Ювентус» 

(1996 р. /97). Класичні 
матчі Calcio

07.30 «Металург» (З) — 
«Чорноморець» (2012 р. 
/13). Чемпіонат України

09.15, 13.50 Yellow
09.30 Журнал Ліги Європи
10.00 «Цюрих» — «Реал» (2009 

р. /10). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

11.45, 15.45, 4.40, 5.30 Топ-матч
12.00 «МЮ» — «Мілан». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

14.00 «Рома» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

16.00 «Реал» — «Барселона» 
(2016 р. /17). Чемпіонат 
Іспанії

17.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

18.15 «Суперматч» («Порту» 
— «Бенфіка»). Тревел-
шоу

19.10, 0.00, 3.25 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.45 «Реал» — «Ліверпуль». 
Фінал 2017 р. /18. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.05 Журнал LaLiga World. 
Чемпіонат Іспанії

01.35 «Арсенал» — «Шахтар» 
(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

05.00 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.25, 9.30, 1.35 Правда життя
10.05, 0.25 Речовий доказ
11.15, 18.15 Особливий загін
13.05 Погляд ізсередини
14.05 Україна: забута історія
14.55, 17.25, 19.55 Секретні 

території

15.45, 23.35 Загадки Всесвіту

16.35, 21.45 Скарби з горища

19.10 Теорія змови

20.45 Земля 2050 р.

22.35 Планета Земля

02.25 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

03.15 Полювання на НЛО

03.55 Органи на експорт

04.45 Потойбіччя. Сни

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50, 19.50 «Орел і решка. На 

краю світу»

11.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 21.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.00, 22.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Х/ф «Наречена-
втікачка»

01.15 «Бійцівський клуб»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 19.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00 Танька і Володька

10.00 Королі палат

11.00, 17.30 Богиня шопінгу

13.00 Панянка-селянка

14.00 Країна У

16.00 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

21.00 М/ф «Співай»

23.00 Х/ф «Чому він?»
01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 
2.30, 5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література

10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська 
школа онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хімія

12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Біологія

13.10, 15.10 «На карантині»: 
марафон

16.20, 0.30 Телепродаж
16.50 «Дикі тварини»
17.30, 0.00, 4.25 Схеми. 

Корупція в деталях
17.55 VoxCheck
18.20 Тема дня
19.20 «Суперчуття»
19.55 «Особливий загін»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Перша шпальта
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»
04.50 #ВУкраїні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 КВІТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 
людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Бойовик «Код доступу 

Кейптаун»
12.15 Бойовик «Джейсон 

Борн»
14.35 Комедія «Кухня»
18.30, 4.40 «Розсміши коміка-

2020»
19.30, 5.25 ТСН
20.15, 4.15 «Чистоnews-2020»
20.25, 1.30 «Українські 

сенсації-2020»
21.30 «Вечірній квартал»
23.15 «Світське життя-2020»
00.00 «Трансляція 

Пасхального 
Богослужіння-2020»

02.30 «Ліга сміху. Дайджест-
2020»

ІНТЕР

05.40 Д/п «Паломництво на 
Святу землю»

06.35 «Слово предстоятеля»
06.40 Д/п «Тисяча років на 

Афоні»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»
13.00 «Сходження 

Благодатного вогню в 
Храмі Гроба Господня»

14.30, 4.45 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

16.10 Т/с «Несолодка 
пропозиція»

20.00, 3.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше за всіх. 

Краще»
23.00 «Великоднє 

богослужіння 
Української 
православної церкви»

03.40 Х/ф «Стежки-доріжки»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Варьяти

12.00 Хто зверху?
15.50 Х/ф «Останній володар 

стихій»

17.50 М/ф «Іван царевич і 

сірий вовк»

19.40 М/ф «Іван царевич і 

сірий вовк 2»

21.00 М/ф «Учень чаклуна»
23.10 Х/ф «Крабат: учень 

чаклуна»

01.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.20 Зона ночі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 2.50 Сьогодні

07.30, 4.45 Зоряний шлях

08.30, 15.20 Т/с 

«Консультант»

16.20, 21.00 Т/с «Принцеса-

жаба»

19.00 Головна тема

22.00 Українська пісня року

00.15 Музична платформа
03.10 Х/ф «Олександра»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.50 «На трьох»

07.40 Перше, друге і компот!

08.30 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

09.20 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Нюхач»
15.40 Х/ф «Олександр»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Код да Вінчі»

21.45 Х/ф «Ангели і демони»

00.15 Х/ф «Костянтин»

02.10 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

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, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Д/c «Світ 

майбутнього»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 На власні очі

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/c 

«Найекстремальніший»

12.15 Медекспертиза

12.35, 3.20 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/c 

«Авіакатастрофи: 

причини й наслідки»

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

17.10, 22.00, 23.00, 1.15 

Документальний фільм

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

НТН

05.20 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

06.45 Х/ф «Вічний поклик»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.00 «Чорногорія. Битва за 

православ’я»

15.50 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кухарка»

21.00 Х/ф «Чорний тюльпан»

23.05 Х/ф «Апостол Павло: 

диво на шляху в 

Дамаск»

03.00 «Таємниці світу»

03.25 «Святі та праведники ХХ 

століття»

04.55 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Південної 

Африки. Документальний 

цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Рівень 

Маркуса

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Харрисон 

Форд. Документальний 

цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський Тур. 

Еквадор. Документальний 

цикл 

12.15 Чилі. Дика мандрівка. 

Дика природа. 

Документальна програма 

13.25 Чилі. Дика подорож. Пума 

— королева Патагонії 

14.20 Південні моря .Атолл Бікіні 

Документальний фільм 

15.30 Південні моря. 

Маршаллові острови. 

Документальний фільм 

16.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Прімоштен, 

Трогір, Спліт... Пригоди в 

кемпінгу 

16.40 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. 

Найнебезпечніша пригода 

за всю подорож. Буря в 

горах

17.00 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Осінь в 

Далмації. Легендарний 

Дубровнік. Філософія 

мандрів 

17.25 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Осінь в 

Далмації. Легендарний 

Дубровнік. Філософія 

мандрів 

17.45 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

18.45 Українська кінокласика на 

UA.Культура. Гетьманські 

клейноди Художній фільм 

20.30 Біблійна Колекція. Поряд з 

Ісусом. Марія Магдалена. 

Художній фільм 

22.15 2-й показ

00.00 Світле Христове 

Воскресіння. Великдень. 

Богослужіння у Свято-

Михайлівському 

кафедральному соборі 

03.00 Біблійна колекція на 

UA.Культура. Диво на 

шляху в Дамаск. Апостол 

Павло. Художній фільм 

12+

СТБ

05.45, 9.30 «Неймовірна правда 

про зірок»

06.40 «Все буде смачно!»

08.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

10.45 Т/с «У кожного свій 

обман»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

22.20 «Хата на тата»

23.35 Х/ф «Давайте 

потанцюємо»

ПРЯМИЙ

09.00 «Міністерство правди»

09.30, 23.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10 «П’ята колонка»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу в 

прямому ефірі з Лейлою 

Мамедовою

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.25 «Загублений світ»

07.45 «ДжеДАІ-2019»

13.10 Х/ф «Війни дронів»

14.45 Х/ф «Ворог мій»

16.45 Х/ф «Парк Юрського 

періоду»

19.00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-2»

21.15 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

00.35 Х/ф «Снайпер»

01.55 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 8.45 Топ-матч

06.10 «Атлетік- Реал» (2016 р. 

/17). Чемпіонат Іспанії

08.15, 14.25, 22.00 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

09.00 #Залишайся з футболом

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Суперматч («Хайдук» 

— «Динамо З»). Тревел-

шоу. Прем’єра

11.10 Yellow. Прем’єра

11.20 «Шахтар» — «Арсенал» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

13.10 «Ніч Ліги Чемпіонів»

14.55, 21.50 Yellow

15.10, 21.20 Журнал LaLiga 

World. Чемпіонат Іспанії

15.50 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке» (2012 р. /13). 

Чемпіонат Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 

України

19.30 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.40 «Барселона» — 

«Штутгарт». 1/8 фіналу 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

00.30 «Говерла» — «Кривбас» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

02.15 «Ювентус» — «Рома» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 

Італії

04.00 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Лаціо» — «Рома» (1997 

р. /98). Класичні матчі 

Calcio

07.30 «Говерла» — «Кривбас» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

09.45 «AUTO ГОЛ!»

10.00, 13.00 «Головна команда»

11.10 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.00 «Інтер» — «Мілан» (2013 

р. /14). Чемпіонат Італії

15.50, 17.50, 2.20 Yellow

16.00 «Барселона» — «Селтік» 

(2016 р. /17). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

18.00 Бельгія — Шотландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.50, 5.35 Топ-матч

20.00 «Барселона» — «Реал» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

Іспанії

21.45, 1.30, 4.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

23.15 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал (2018 

р. /19). Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.30 «Шахтар» — «Арсенал» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.35, 1.20 Містична Україна

07.20, 18.00 Скептик

09.20 Речовий доказ

10.30, 22.35 Секретні території

11.20 Земля 2050 р.

13.20 За лаштунками

15.10, 0.25 Особливий загін

17.00 Велетні льодовикової ери

21.00 Титанік: загадку розгадано

23.25 Погляд ізсередини

02.05 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Земля до початку 

часів»

08.50 «Ух ти show»

09.20 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг»

11.00 Х/ф «Осінь у Нью-

Йорку»

12.50 Х/ф «Наречена-

втікачка»

15.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Супермайк»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 

Одного разу в Одесі

12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

20.40 Одного разу під 

Полтавою

13.00, 14.30, 16.00, 17.30 Танька і 

Володька

19.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3: ера динозаврів»

22.00 Ігри приколів

23.00 Країна У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 5.30 

Новини

09.30 Енеїда

10.35 М/с «Книга джунглів»

12.10 Телепродаж

12.45 «Це цікаво»

13.20 «Мегаполіси»

13.55 Бюджетники

15.00 UA:Фольк

16.00 #ВУкраїні

17.00 «Погляд ізсередини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Суперчуття»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Дикі тварини»
22.00 Х/ф «Аманда»

00.00 Світле Христове 

Воскресіння. Великдень. 

Богослужіння у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

Православної церкви 

України
03.00 Х/ф «Естер Прекрасна»

04.35 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.10, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 11.45, 3.55 «Світ 

навиворіт»

09.50, 10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

14.15 «Світ навиворіт 11: Китай»

15.15 Комедія «Кухня»

19.30 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни 10. 

Найкраще»

23.25 Бойовик «Червоний 

горобець»

01.45 Бойовик «Джейсон Борн»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Весна на Зарічній 
вулиці»

08.00 уДачний проєкт

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.00, 2.50 «Орел и решка. 

Карантин»

12.50 «Крутіше за всіх. Краще»
14.15 Х/ф «Сісcі»
16.10 Х/ф «Сіссі — молода 

імператриця»
18.00 Х/ф «Сіссі: Важкі роки 

імператриці»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Королева»
22.25 Х/ф «Все можливо»
00.20 «Речдок»

03.35 «Богині ефіру»

04.15 «Добрий вечір на Інтері»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.30, 4.30 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Принцеса-жаба»

13.00 Т/с «Всупереч долі»

17.00, 21.00 Т/с «Ніколи не 

здавайся»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Я буду жити»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07.10 Варьяти

07.40 Ревізор. Карантин

08.40 Від пацанки до панянки

11.00 М/ф «Іван царевич і сірий 

вовк»

12.40 М/ф «Іван царевич і сірий 

вовк 2»

14.00 Х/ф «Джон Картер: між 

двох світів»

16.40 М/ф «Учень чаклуна»

18.50 Х/ф «Асистент вампіра»

21.00 Х/ф «Принц Персії: 

піски часу»

23.10 Х/ф «Воскресіння»

01.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Зона ночі

ICTV

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Факти

06.30 Антизомбі. Дайджест

07.30 Теорія змови

08.20, 10.00 Громадянська 

оборона

09.10 Секретний фронт. 

Дайджест

10.55, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Код да Вінчі»

16.20 Х/ф «Ангели і демони»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Інферно»

22.45 Х/ф «Ной»

01.15 Х/ф «Янгол смерті»

02.25 Я зняв!
5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 20.10, 2.15 Машина 

часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
Час новин

07.20, 8.20 Д/c «Світ 
майбутнього»

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 
Актуально. Економіка. 
Політика. Соціум

08.40 Натхнення
09.10, 0.20 Невигадані історії
09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/c 
«Найекстремальніший»

12.15 Медекспертиза
12.40, 4.20 Феєрія мандрів
13.10, 14.10 Д/c 

«Авіакатастрофи: причини 
й наслідки»

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10, 22.00, 23.00, 3.15 

Документальний фільм

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.50, 1.55 Огляд преси 

НТН

05.25 «Святі та праведники ХХ 
століття»

06.10 «Наш Блаженнійший»
07.00 «Великоднє привітання 

Блаженнійшого 
митрополита Київського і 
всієї України Онуфрія»

07.10 «Страх у твоєму домі»
10.35 Х/ф «Кухарка»
11.50 Х/ф «Фантазії 

Веснухіна»
14.20 Х/ф «Рідна земля»
16.55 Х/ф «Чорний тюльпан»
19.00 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
20.40 Х/ф «Тридцять три»
22.10 Х/ф «Мушкетер»
00.10 Х/ф «Апостол Павло: 

диво на шляху в 
Дамаск»

03.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 Сучасна Україна в звуках
07.30 Великодні богослужіння 

Патріаршого собору 
Воскресіння Христового 
УГКЦ 

11.00 Недільне богослужіння 
Церкви євангельських 
християн-баптистів 

11.30 Недільне богослужіння 
Української євангельської 
церкви 

12.00 Недільне богослужіння 
Української церкви 
християн віри 
євангельської

12.30 Авраам. хранитель 
віри. Біблійна Колекція. 
Художній фільм 16+ 

16.40 90 років в ефірі. Концерт 
Академічного оркестру 
народної та популярної 
музики Українського радіо 

18.45 Українська кінокласика 
на UA.Культура. Пропала 
грамота. Художній фільм 

20.10 Нова Українська 
твоя музика-2020 на 
Суспільному

21.00 Новини 
21.20 Концерт оперної музики на 

UA.Культура. Opera Vera
23.00 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»
00.25 Концерт Ольги Чубаревої 

«VIVERE» в проекті «LADY 
OPERA» 

02.05 Ювілейний концерт Ніни 
Матвієнко

03.10 Гала-концерт Другого 
міжнародного фестивалю 
степу

04.00 UA.Фольк. Спогади
04.55 По обіді-шоу 
05.50 Погода

СТБ

05.45, 9.30 «Неймовірна правда 
про зірок»

06.40 «Все буде смачно!»
08.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
10.25 «МастерШеф. 

Професіонали-2»
13.45 «Хата на тата»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
21.50 «Таємниці ДНК»
22.45 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00 «Ехо України»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новини

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з 
Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 
марафон»

17.15 «Про особисте» з 
Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу в 
прямому ефірі з Лейлою 
Мамедовою

20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 «П’ята колонка»
22.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.10 «Загублений світ»
07.35 «ДжеДАІ-2019»
13.50 Х/ф «Бен-Гур»
16.00 Х/ф «Близнюки-

дракони»
18.00 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
20.00 Х/ф «Детектив Ейс 

Вентура»
21.40 Х/ф «Детектив Ейс 

Вентура-2: Коли 
природа кличе»

23.10 Х/ф «Гість»
00.50 Т/с «Опер за викликом»
03.05 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 
«Севілья» (2016 р. /17). 
Чемпіонат Іспанії

07.45, 14.00 Журнал LaLiga 
World. Чемпіонат Іспанії

08.15 «Рома» — «Лаціо» (2013 
р. /14). Чемпіонат Італії

10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.10 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
10.40, 14.30, 22.50 Yellow
10.50 «Партизан» — «Шахтар» 

(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

12.40 «Ніч Ліги Чемпіонів»
14.45, 23.10 «Суперматч» 

(«Хайдук» — «Динамо 
З»). Тревел-шоу

15.50 «Шальке» — «Боруссія» 
(Д) (2012 р. /13). 
Чемпіонат Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо» 
(2017 р. /18). Чемпіонат 
України

19.30 Сербія — Україна. Відбір 
до Євро-2020 р.

21.20 «Великий футбол»
23.00, 2.00 Топ-матч
00.10 «Таврія» — «Шахтар» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 
України

02.10 «Рома» — «Наполі» 
(2011 р. /12). Чемпіонат 
Італії

04.00 «Львів» — «Зоря». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.45, 19.50 Yellow

06.10, 15.45, 21.50, 3.30, 4.15, 

5.00 Топ-матч

06.30, 4.30 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

07.00 «Ювентус» — «Інтер» 

(2003 р. /04). Класичні 

матчі Calcio

07.30 «Таврія» — «Шахтар» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15, 3.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45, 17.45 «AUTO ГОЛ!»

10.00, 12.45 «Головна команда»

10.55 Сербія — Україна. Відбір 

до Євро-2020 р.

14.00 «Мілан» — «Інтер» (2013 

р. /14). Чемпіонат Італії

16.00 «Барселона» — «Ман 

Сіті» (2016 р. /17). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

18.00 Німеччина — Нідерланди. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.00 «Реал» — «Барселона» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

Іспанії

22.00 «Ювентус» — «Баварія» 

(2009 р. / 2010 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

23.50, 5.15 Журнал Ліги 

Чемпіонів

00.20 «Партизан» — «Шахтар» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

02.10 «Ніч Ліги Чемпіонів»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 1.40 Містична Україна

07.30, 18.05 Скептик

09.30 Речовий доказ

10.40, 22.50 Секретні території

11.30 Земля 2050 р.

13.25, 21.00 За лаштунками

15.15 Особливий загін

16.10 Планета Земля

23.40 Під іншим кутом

00.40 Тваринна зброя

02.20 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Земля до початку 

часів»

08.50 М/ф «Щоденники барбі»

10.10 М/ф «Барбі та їі сестри: 

казка про поні»
11.30 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг»
13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.30 Х/ф «Свідок на весіллі»
02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Суперкоманда»
12.15 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»

14.00 Одного разу в Одесі

15.30 М/ф «Льодовиковий 

період-3: ера динозаврів»

17.00 М/ф «Співай»

19.00, 20.30 Танька і Володька

20.00, 21.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Чому він?»

00.00 Країна У

01.00 Щоденники Темного

01.40 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.55 М/с «Книга джунглів»

07.30 Великодні богослужіння 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

Української греко-

католицької церкви

11.00 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

11.30 Х/ф «Павел із Тарсуса»

15.00 UA:Фольк

16.00, 2.50 #ВУкраїні

17.00 «Погляд ізсередини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Суперчуття»

20.25 «Світ дикої природи»

21.00, 0.00, 2.30, 5.30 Новини

21.20 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Іван Сила»

23.45 Пліч-о-пліч

00.30 Телепродаж

03.15 Енеїда

04.10 Сильна доля

05.00 Бюджетники
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Цей легендарний «Спартак» 
 Я, зізнаюся, коли дивлю-
ся на цей космічний торт із ба-
гатьма тонесенькими шарами-
ниточками, думаю, що це кулі-
нарна вища математика. Марта 
усміхається, каже, що розуміє 
мене, бо також мала такі думки 
давно, ще 14 років тому, коли 
зважилася на свято спекти цей 
диво-пляцок. «Катала паляни-
ці, як пластилін на морозі, — 
усміхається вона. — Але тро-
хи набити руку, а головне — за-
хотіти, і все вдасться!».
 Отож до роботи! Форма 
20х30, склянка — 200 г. На 
таку форму вихід — 8 коржів.
 Для тіста: яйце, 2 ст. л. меду, 
7 ст. л. молока, 2 ст. л. олії, 50 г 
масла, ч. л. соди.
 Це все ставимо на плиту, за-
варюємо так, щоб суміш стала 
однорідною, доводимо до кипін-
ня, але не кип’ятимо.
 У гаряче кладемо склянку 
цукру, 4 ст. л. какао, 350—400 
г борошна (це 3—3,5 склянки). 
Замішуємо тісто, відразу ді-
лимо на рівні частини і катає-
мо паляниці на пергаментному 
папері, так дуже зручно. Випі-
каємо паляницю (4-5 хвилин, 
дивіться по духовці).
 Крем: 0,5 л молока, 2 ст. л. 
борошна, 2 ст. л. крохмалю (ку-
курудзяний), яйце, 150 г цукру 
(неповна склянка), ванілін.
 Це все ставимо на плиту, за-
варюємо до загустіння. Коли 
добре охолоне, збиваємо 150 г 
масла, до масла додаємо по лож-
ці охолоджене заварне, збиває-
мо все разом. 
 250 мл вершків також збити, 
з’єднати з кремом. Це дуже смач-
ний крем, нагадує морозиво.
 Спечіть на свято — потіште 
мальовничим смачним творін-
ням родину. 

Рожева невагомість — пляцок 
для весни!
 Коли сади зацвітають білос-
ніжним із рожевими відтінка-
ми, здається, що кращого не 
буває. І хочеться це ж відтвори-
ти — на папері, на полотні або 
ж — у солодкій випічці. Марта 
пропонує рожеву невагомість 
— желейний торт з ягід, якщо 
в когось ще залишилися замо-
рожені. Можна брати будь-які 
ягоди.
 Форма діаметром 26 см, ви-
сотою 7 см.

 Для бісквіту: 5 яєць, 200 г 
цукру, 210 г борошна, 30 г кро-
хмалю (ст. л.), 120 мл води, 80 
мл олії, ч. л. порошку до печи-
ва, пакетик ванільного цукру.
 Білки збити, додати посту-
пово цукор, збити до стійких 
піків, додати жовтки, збити. 
Тоненькою цівкою влити воду 
та олію, ще раз збити. Міксер 
відставити, всипати маленьки-
ми порціями сухі складники, 
вимішувати лопаткою.
 Пекти 45-50 хвилин до го-
товності. Відразу з духовки не 
витягуйте, нехай трохи там по-
буде. Остудити та перерізати на 
два коржі.
 Крем: 2 пакети сметани 20% 
(800 г), 0,5 літра полуниці вже 
потовченої, 30 г желатину. Цу-
кор беріть до смаку, оскільки є 
різна сметана та полуниця.
 У полуницю всипати жела-
тин, щоб розбух, сметану збити 
з цукром. На вогонь постави-
ти полуницю, легенько прогрі-
ти, щоб розпустився желатин, 
влити до сметани. Вимішати, 
поставити в холодильник, щоб 
трішки стягнулась маса.
 Верх добре залити ще од-
нією масою: пакетик полунич-
ного желе (70 г), 200 г води, 300 
мл сметани або вершків, ст. л. 
цукру, ч. л. желатину для під-
страховки. 
 Желе з желатином залити га-
рячою водою, дати охолонути. 
Сметану збити з цукром, зміша-
ти з ледь теплим желе.
 Збираємо торт: На піднос кла-

демо кільце від форми, в якій 
пекли, далі корж, заливаємо 
сметаною з полуницею з холо-
дильника, наступний корж, яго-
ди, це все залити желе. Ставимо в 
холодильник для повного засти-
гання. Щоб легко зняти форму, я 
боки трішки прогріваю феном.
 Цьому мистецтву ви можете 
навчитися просто зараз!

З персиками — бо є для кого!
 Цей торт із персиками — це 
справді любов у деталях. Прав-
да, треба заздалегідь подбати, 
щоб у баночках чи морозильни-
ку були шматочки запашних 
персиків. Кулінарна майстри-
ня Марта переконана, що бага-
то в кого ще є персики в запасі, 
а в кого нема — все одно ділить-
ся рецептом, бо будуть же. Зре-
штою, можна купити баночку 
персиків у магазині, бо свято ж 
скоро!
 Бісквіт світлий: 5 яєць, 5 ст. 
л. цукру, 5 ст. л. борошна.
 Білки збити з цукром до 
стійких піків, додати жовтки 
збити, поступово всипати про-
сіяне борошно акуратно вимі-
шати, викласти у форму, пекти 
корж при температурі 180 гра-
дусів до 40 хвилин, але дивіться 
по своїй духовці. Коли охолоне, 
переріжте на два.
 Бісквіт темний: 5 яєць, 5 ст. 
л. цукру, 3 ст. л. борошна, 2 ст. 
л. какао.
 Печемо так само, як світлий 
корж.
 Для крему: 850-грамова 

банка консервованих персиків, 
склянка цукру, 300 г масла, 25 
г желатину, 6 яєць, 2 ст. л. бо-
рошна , 2 ст. л. крохмалю, 70 
мл води для желатину, цукор 
ванільний — пакетик.
 Із персиків злити сироп у 
півлітрову банку, долити води 
до повної, має вийти 500 мл рі-
дини. Жовтки розтираємо з 
крохмалем та борошном, до-
ливаємо частину сиропу. Реш-
ту рідини ставимо на вогонь, 
крізь сито вливаємо розтерту 
масу і заварюємо крем. Остуди-
ти, збити з маслом. Білки збити 
з цукром, до твердих піків, ле-
генько вимісити дві маси, вли-
ваючи тоненькою цівкою попе-
редньо розтоплений желатин. 
Крем можна на трішки поста-
вити в холодильник, поділити 
на три частини.
 Збірка торта — у такій пос-
лідовності: корж темний-про-
різані персики — крем — корж 
світлий — чорниця — крем.
 Для вирівнювання торту: 
300 г масла, 150 г згущеного мо-
лока, все збити разом.
 Помадка на торт: 100 г шо-
коладу, 100 г зефіру маршме-
лоу, 100 г води, ст. л. какао, ст. 
л. масла.
 Все разом розтопити, тріш-
ки остудити, як дуже густа по-
мадка — коригуйте водою. По-
лити охолоджений торт. При-
крашайте, як забажаєте — роз-
малюйте свій торт горіхами, 
сухофруктами, шматочками 
шоколаду!

Яблучна запіканка — 
шматочок дитинства!
 «Знаєте як пахне дитинство? 
Люблю туди повертатися. Згадую, 
як ще була малою, бабуся часто 
готувала нам такі ліґуміни (сма-
колики), аромат був на всю хату. 
Тепер я виросла, і готую своїм ді-
тям, вони її дуже люблять, а я з 
любов’ю згадую свою бабусю», — 
з ніжністю розказує Марта свою 
смачну передісторію.
 Щоб спекти бабусину запі-
канку, потрібно: 400 г кругло-
го рису, не пропареного, 1 л і 
200 мл молока, 5 ст. л. цукру, 
1/2 ч. л. солі, 100 г масла, яйце 
(можна без нього), ванілін, 4 ве-
ликих яблука.
 Рис промити, поставити ва-
рити, посолити. Дати закипі-
ти, варити 5 хвилин. Вимкну-
ти, накрити кришкою для того, 
щоб рис розбух. Додати цукор, 
масло, яйце, трішки розколо-
тити виделкою, все гарно пере-
мішати, додати порізані яблука 
на плястерки, ще раз з’єднати 
все разом. «Я цього разу пекла в 
мультиварці, на дно мультивар-
ки стелю пергамент. Пекла пів-
тори години на режимі випічки. 
Хоча дуже люблю таку запікан-
ку з духовки, — уточнює майс-
триня. — Смакує як гаряча, так 
і холодна. Он підуть ягоди, мож-
на буде пекти з різними ягодами, 
з вишнею також смачно, але саме 
бабусина — то з яблуками». 
 Нехай родині буде смачно! 
Натхнення на творення смач-
ного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

Готуєш — ніби малюєш!
Торти та запіканки від художниці Марти Левицької

■

Марта Левицька. ❙

Торт із персиками.❙«Спартак» — це кулінарна вища математика.❙ Желейний торт з ягодами.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Це я вже потім дізналася, що авторка неймовірно гарних, барвистих, багатошарових і дуже смачних 
пляцків Марта Левицька за освітою художниця — закінчила Львівський коледж імені Івана Труша, пра-
цювала художницею і візажистом. Але, коли бачила її відоме у кулінарних спільнотах «Пташине молоко» 
чи «Яблучний» пляцок або ж «Спартак», думала, що це не кулінарія, це мистецький шедевр — настільки 
досконалим у неї є кожен шар випічки: барвистим, апетитним, привабливим. Напевне, кулінарія все-
таки щоразу ніби ставить резюме під відомим: «Якщо людина талановита, то талановита в усьому». 
Хоча Марта каже, що для того, щоб смачно готувати, не обов’язково володіти особливим талантом. 
Готування — це бажання створити особливий настрій, родинний затишок, який, так повелося у нас із 
давніх-давен, починався у родині з жіночих рук, жіночого терпіння, жіночої любові. 
Марта Левицька мешкає з трьома малятками та чоловіком на околиці Львова, плекає квіти і створює 
маленькі родинні свята попри все, а особливо — на карантині. Вона каже, що їжа зараз відіграє неа-
бияку роль: й імунітет може зміцнити, і настрій поліпшити, і загалом це — турбота. 
Перед сніданком Марта готує кожному по склянці води зі шматочком лимона і кількома грамами меду. 
Далі — щось пече на сніданок: сирники, запіканку чи пиріг. На обід любить пропонувати своїй родині 
м’ясних «зайців», запечене м’ясо, власного приготування шинку, паштети — все, звісно, з овочами, 
салатами, власною квашениною. Улюблена страва, зізнається кулінарка, в родині — це макарони з 
різними заправками: овочевими, м’ясними, рибними. Звісно, борщ, а ще — солянки, зупки. 
«Кулінарію вважаю також мистецтвом, мистецтвом смаків, — каже Марта Левицька. — Коли щось 
печу, уявляю, що малюю, і маю таке ж натхнення, насолоду від процесу. У випічці фантазія може бути 
нескінченною. Тому мої пляцки практично не повторюються, бо щоразу хочеться додати до них нову 
«лінію» або ж шар, який уже створився в уяві. Виходить дуже смачно!».
Нині ще триває піст, але свої кулінарні записнички уже треба заповнювати святковими рецептами, бо, 
попри все, скоро Світле Воскресіння. Марта ділиться чудовими рецептами і до свята, і до буднів. 
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Ярослав КАРПЕЦЬ 

2020-й — рік письменника Юрія Андру-
ховича. 13 березня йому виповнилося 60. 
Мабуть, нема в Україні людини, яка не чула 
це ім’я в контексті сучасної української 
літератури і її поступу до європейського 
читача. Хоч, як показав проведений мною 
у докарантинний час захід на честь Пат-
ріарха сучукрліту в Києві, достатньо тих, 
хто мало знає про автора «Московіади», 
«Таємниці» й «Лексикону інтимних міст». 
А спілкуватися з людиною тонкої еруди-
ції, знавцем багатьох мов, європейським 
інтелектуалом, який тонко підмічає всі 
симптоми нашої хворобливої нації, — 
одне задоволення. А ще кожному читачеві 
«України молодої» дуже приємно почути 
з перших вуст сенсаційну новину про те, 
що пан Юрій дописав новий роман.

«Береш голову в руки, вмикаєш думки 
— й записуєш»
 ■ Готуючись до нашої розмови, я пе-
речитав книжку ваших інтерв’ю «Нам 
усім пощастило». Одразу вловив у ній 
іронію і саркастичний настрій. Тому 
найперше, про що хотів би дізнатися: 
чи є таке запитання, яке вам ніхто ніко-
ли не ставив?
 — Таких запитань, напевно, є дуже 
багато. Запитання — це клопіт жур-
налістів, тут усе залежить від їхньої 
обізнаності, темпераменту, не в остан-
ню чергу — уяви. Це їх, журналістів, 
творчий процес, і я в нього не втручаюся. 
Тому волію не формулювати «замовних 
питань».
 ■ Нині карантинний період. Як у та-
кий час митцеві самовиражатися? Як ви 
доносите свої думки до читачів?
 — Я думаю, що мені як письменни-
кові в цій ситуації якраз набагато легше, 
ніж багатьом іншим митцям. Каранти-
ном не заборонено ні писати, ні читати. 
Інтернет, на щастя, не вимкнули, хоча, 
з огляду на хаотичні смикання ниніш-
нього уряду, можна припускати з його 
боку й таке рішення. Гаразд, не буду роз-
вивати цієї теми. Але як бути театрам, 
музичним виконавцям, кіностудіям? Як 
бути клубам? І з чого жити мандрівним 
артистам? Залишається дуже співчува-
ти колегам і разом із ними сподіватися 
на краще.
 ■ Припустімо, що вас попросили б на-
писати есей або вірш на якусь тему. От 
хоча б — коронавірус. Чи змогли б це 
зробити? Загалом, чи доречно митцеві, 
байдуже, поетові чи художнику, твори-
ти на задану тему?
 — Есей — так, а вірш ні. «Вірш на 
тему» — то взагалі дещо абсурдне сло-
восполучення. Як і «вірш на замовлен-
ня». Що ж до есею чи якогось публіцис-
тичного тексту, то чому б і ні — береш 
голову в руки, вмикаєш думки й запи-
суєш...
 ■ Починаючи з грудня 2010 року, на 
сайті інформаційної служби одного з те-
леканалів опубліковано кількасот ва-
ших колонок. Вибране з них — це книж-
ка есеїв «Тут похований Фантомас» (у 
2019 р. побачило світ уже її третє видан-
ня). Вона присвячена критиці злочинно-
го режиму Януковича?
 — Скажімо так — це один із її мо-
тивів. Але не єдиний.
 ■ Нині активно говорять про капіту-
ляцію і реванш...
 — І дуже правильно говорять. Сьо-
годнішній режим у нашій країні, як я 
й передбачав, коли Зеленський ще тіль-
ки рвався до влади, є такою собі софт-
версією януковичівського режиму. 
Спершу вони якось іще маскувалися 
так званими новими обличчями, тепер 
же дедалі відвертіше обростають стари-
ми. 
 Чому це наразі тільки софт-версія, а 
не щось гірше? Бо в них ще живе страх 
перед Майданом. Вони розраховують, 
що з плином часу майданний інстинкт у 
нашому суспільстві буде відмирати. Як 
тільки вони відчують, що Майдан уже 
не збереться, то розгуляються на повну 
— й України не стане. Отака в нас тепер 
ситуація, дуже недобра. Тобто Майдан 
має щохвилини бути в цілковитій готов-
ності. Дуже сподіваюся, що так і є.
 ■ У «Тут похований Фантомас» є есей 
про італійських заробітчанок. Доволі 
іронічний. Та якщо подивитися на ре-

альну ситуацію в країні — тут не до смі-
ху. Як ставитесь до трудової міграції?
 — Я не бачу в цьому нічого ганебного. 
Трудова міграція була, є і буде, відколи 
ринок праці вийшов за межі національ-
них державних утворень. Усі країни сві-
ту в цьому сенсі поділяються на три ка-
тегорії. Перша — це ті, до яких їдуть і з 
яких не їдуть. Друга — ті, до яких їдуть, 
але і з яких їдуть. А третя — такі, як 
ми. Хоч, мабуть, і в нас у країні є певна 
кількість іммігрантів з якихось іще бід-
ніших країн. Не знаю, чи хтось веде цю 
статистику, і якщо її не ведуть, то оце 
вже справді погано.
 Як можна зробити так, щоб від нас 
їхали менше? Я не економіст, але ду-
маю, що все ясніше ясного: наша біда не 
лише в дурнях і дорогах, а й у судах та 
олігархах. За минулої влади відбували-
ся хоча б деякі спроби це змінювати — 
судді занепокоїлись, перестали почува-
тися зовсім безкарно, олігархи — при-
наймні деякі з них — почали худнути. 
Тепер усе це накрилось, і ми знову там, 
де й були — епоха Януковича-2.

«З кожним членом треба розібратись 
окремо»
 ■ Окрім коронавірусу, у нас триває 
війна. У ній уже загинуло від початку, 
за офіційними даними ООН, — 13 тисяч 
людей. Цьогоріч, за повідомленнями 
різних джерел, загиблих — понад 130. 
Ще є тисячі людей із фізичними каліц-
твами. Коли закінчиться ця війна?
 — Хто з нас може це знати? Я можу 
тільки припустити, що це напряму зале-
жить від становища в Росії. Тобто якщо б 
вона раптово почала валитися (а це мож-
ливо), то й війна б закінчилася. Щоправ-
да, в нас нині така влада, що вона й та-
ким подарунком не скористається.
 ■ Чи не плануєте зайнятися волон-
терською роботою? Адже багато пись-
менників підтримують наших бійців, 
деякі навіть воювали і повернулися з 
фронту.
 — Ні, не планую. Але завжди з радіс-
тю відгукуюся на запрошення приєд-
натися до чиєїсь волонтерської акції. 
Щоправда, вже давненько не з’являлося 
нових якихось ініціатив. Згідно з отри-
маним наказом, наша армія переваж-
но «отходит на заранее подготовленные 

позиции», й це, безумовно, розхолоджує 
волонтерський запал, відчутно прига-
шує енергію. Армія, якій в умовах вій-
ни наказано не стріляти, зазвичай дегра-
дує.
 ■ У березні вам виповнилося 60 років. 
З одного боку, час задуматися, підвести 
певну риску під творчим набутком. З ін-
шого — скажімо, Ліна Костенко свят-
кувала 90 років. Що для вас паспорт-
ний вік? Чи будете писати новий роман 
або поетичну книгу? Може, продовжен-
ня «Перверзії» або 222 нових міста, себ-
то нові у рамках «Лексикону інтимних 
міст»?
 — Я щойно завершив роман і, поки 
він відлежується в очікуванні остаточ-
ного шліфування та переписування, зай-
муся деякими перекладами. Крім того, я 
продовжую співпрацювати з музиканта-
ми. Кілька днів тому відбувся реліз мого 
альбому «Коханці Ю», з дивовижною 
музикою київського тріо «Сон Сови». 
До речі, альбом має дві версії: коротша 
за тривалістю вінілова платівка, а дов-
шу, цифрову, можна хоч зараз слухати 
і завантажити, зокрема на play.google.
com.
 ■ Яке ваше ставлення до грошей, гра-
фоманів, горілки?
 — Цікава тріада J. З кожним членом 
треба розібратись окремо.
 Гроші: я за те, щоб триматися від них 
на безпечній дистанції. Дуже погано, 
коли вони починають диктувати свою 
волю і сідають вам на голову. Тому я за-
вжди намагаюся керуватися принципом 
розумного достатку. Мої вимоги до ма-
теріального рівня існування не надто ви-
сокі, хоч усе, звісно, оцінюється в порів-
нянні.
 Графомани: це далеко не найгірший 
сорт людей. Зрештою, є різні типи гра-
фоманів. На щастя, з мого життя кудись 
позникали найбільш нав’язливі й агре-
сивні. Хоча хто знає — може, вони вже 
знову десь близько?
 Горілка: щиро кажучи, забув, коли 
вживав її востаннє. Взагалі я намагаюсь 
обмежувати себе в міцних напоях. Якщо 
вже пити, то червоні сухі вина. А в літню 
спеку — рожеві й білі. 
 ■ Яку роль відіграє сім’я у вашому 
житті?
 — Величезну. Але в нашій сім’ї не 

прийнято про це багато розповідати на 
публіку.

«У кожному поколінні є свої совки»
 ■ Чи буде ще коли-небудь збиратися 
ваше легендарне тріо Бу-Ба-Бу? Підтри-
муєте зв’язки з Олександром Ірванцем 
та Віктором Небораком?
 — Із Сашком — значно більшою 
мірою, ніж із Віктором. 17 квітня нам 
як Бу-Ба-Бу виповнюється 35 років, і ми 
планували з цієї нагоди деякі події. Але, 
як бачите, не судилося, бо епідемія й ка-
рантин. Треба, значить, активно готува-
тися до 40-ї річниці. (Посміхається. — 
Авт.).
 ■ Що думаєте про сучасну молодь? Чи 
є в неї шанси стати освіченою і проєвро-
пейською? Позбутися вірусу совка й ра-
дянщини?
 — Що довше за цим спостерігаю, то 
більше впевнююся в одному: немає чо-
гось такого єдиного й однакового як «су-
часна молодь». У кожному поколінні є 
свої совки і свої, умовно кажучи, євро-
пейці. На жаль, я не дуже впевнений, що 
серед фізично молодих (скажімо, віком 
до 21 року) відсоток європейців суттєво 
переважає відсоток совків. Іноді від цьо-
го аж руки опускаються. 
Я завжди підтримував у собі певний оп-
тимістичний культ — щось таке, що 
можна було б назвати культом моло-
дості. Тобто я завжди вірив у нову ук-
раїнську молодь, яка, безумовно, краща 
за своїх дідусів і батьків і яка, безумов-
но, порве раз і назавжди з радянським 
минулим. Але десятиріччя минали — і 
мій культ потроху зав’яв. Особливо піс-
ля того, як наша прекрасна молодь на-
голосувала нам у президенти чергового 
яскраво вираженого совка.
 ■ Коли ми, ваші читачі й слухачі, 
зможемо побачити вас найближчим ча-
сом у Києві?
 — Хотілося б відповісти, що вже не-
вдовзі, але, на жаль... Поняття «най-
ближчий час» у наші пандемічні часи 
може означати й рік або два. Але, мож-
ливо, й раніше. Я нічого не знаю, як і 
ви, як і всі ми. Залишається тільки по-
бажати всім нам якомога швидшого і з 
найменшими втратами проходження 
цього абсолютно безпрецедентного вип-
робування. ■

ЮВІЛЕЙНЕ

Юрій Андрухович: Сьогоднішній 
режим є такою собі софт-версією 
януковичівського
Патріарх сучукрліту — про відтермінування святкування ювілею Бу-Ба-Бу та свої 
нові музичний альбом «Коханці Ю» і роман

■

Юрій Андрухович написав новий роман.
Фото Укрінформу з сайта 5.ua. 

❙
❙

Із книжки Віктора Неборака (ліворуч) 
«Введення у Бу-Ба-Бу». Юрій Андрухович —
 праворуч, Олександр Ірванець у центрі.

❙
❙
❙
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«Я ніколи не обговорював із президентом Франції Саркозі футбольний 

Кубок світу-2022, і той ніколи не говорив мені підтримувати Катар».
Мішель Платіні
експрезидент Європейського футбольного союзу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відтоді, як майже десять 
років тому у штаб-квартирі 
ФІФА в Цюріху відбулося виз-
начення господарів чемпіонатів 
світу 2018 та 2022 років, світова 
футбольна громадськість усе ще 
продовжує відчувати поштовхи 
того «сейсмічно активного» рі-
шення. Витягнувши з конвер-
тів папірці з написами «Росія» 
та «Катар», тодішній керманич 
ФІФА швейцарець Йозеф Блат-
тер опинився в центрі грандіоз-
ного корупційного скандалу, 
наслідками котрого стало його 
відсторонення з поста очільни-
ка світового футболу.
 Чутки про купівлю Моск-
вою та Дохою господарських 
прав на «мундіаль» почали ши-
ритися практично одразу піс-
ля оголошення результатів. 
Однак правоохоронні органи 
США, котрим належить голо-
вна роль у розслідуванні коруп-
ції, шахрайства та відмивання 
грошей вищим керівництвом 
Міжнародної федерації фут-
больних асоціацій, на той час 
напряму не цікавилися мож-
ливими порушеннями під час 
вибору країн-господарок ЧС 
2018 та 2022 років. Для позбав-
лення Блаттера високого поста 
знайшлися інші підстави.
 Днями ж федеральна проку-
ратура США вперше звинувати-
ла колишніх футбольних фун-
кціонерів із ФІФА в отриманні 
хабара від Росії та Катару напе-
редодні доленосного голосуван-
ня з визначення організаторів 
«мундіалів».
 Як ідеться в обвинувальному 
акті, від Росії велику суму гро-
шей у розмірі п’яти мільйонів 
доларів США отримав колиш-
ній віце-президент ФІФА Джек 
Уорнер. При цьому, за тверд-
женням детективів, мільйон 
доларів росіяни обіцяли за го-
лос колишньому президенту 
федерації футболу Гватемали 
Рафаелю Сальгуеро. Натомість 

Катар, на думку слідчих, своє 
право на проведення чемпіона-
ту світу отримав завдяки під-
купу двох екс-членів виконко-
му ФІФА — Рікардо Тейшейри 
та Ніколаса Леоса.
 Водночас у Москві катего-
рично заперечують усі звину-

вачення. Прес-секретар пре-
зидента РФ Володимира Путі-
на Дмитро Пєсков заявив, що 
Росія абсолютно законно отри-
мала право на проведення чем-
піонату світу-2018, і це жод-
ним чином не пов’язано з хаба-
рами.

 Зауважимо, що в 2015 році у 
своєму інтерв’ю виданню «Фай-
неншл таймз» Блаттер розповів 
про закулісну джентльменсь-
ку угоду, згідно з якою, госпо-
дарями ЧС-2018 та 2022 років 
мали стати Росія та США від-
повідно. Проте в останній мо-

мент через лобі начебто фран-
цузької сторони вона зірвала-
ся. «Все йшло добре, поки пре-
зидент Франції Ніколя Саркозі 
не зустрівся з коронованим 
принцем, нині еміром Катару. 
Вслід за цим Саркозі сказав Мі-
шелю Платіні (на той час очіль-
нику УЄФА), що в 2022 році не-
погано було б поїхати до Ката-
ру. Тоді й з’явилася ідея, що 
чемпіонат має пройти в Катарі. 
Це сплутало всі карти», — роз-
повів Блаттер.
 Щоправда, за словами 
Платіні, він ніколи не обгово-
рював із президентом Саркозі 
Кубок світу і той ніколи не го-
ворив йому підтримувати Ка-
тар. Хай там як, а у ФІФА на-
голошують, що підтримають усі 
розслідування злочинних діянь 
і підуть на всебічну співпрацю з 
владою США. Для цього Міжна-
родна футбольна федерація вже 
зробила запит до міністерства 
юстиції США задля отриман-
ня усіх деталей справи стосов-
но хабарів, які начебто отрима-
ли її колишні чиновники в про-
цесі обрання господарів чемпіо-
натів світу 2018 та 2022 років.
 Додамо, що нещодавно збіг-
ла чотирирічна дискваліфікація 
експрезидента УЄФА Платіні, 
котрий, як і Блаттер, був зму-
шений відповідати за участь у 
корупційних діяннях. Знаний 
француз навіть намагався ска-
сувати рішення про своє відсто-
ронення в Європейському суді 
з прав людини. Однак скаргу 
Платіні там відхилили. 
 Водночас позов до суду про-
ти свого колишнього керівника 
Блаттера та ексвіцепрезиден-
та Платіні подали юристи Між-
народної федерації футболу, 
прагнучи стягнути з них кош-
ти (1,84 мільйона євро), котрі 
в протиправний спосіб отри-
мав француз за розпоряджен-
ням свого швейцарського шефа 
й які зрештою призвели до від-
сторонення останніх від фут-
больної діяльності. ■

Початок
 Як зараз дуже модно говорити, у Флі-
ка є ДНК «Баварії». Будучи футболіс-
том, він грав за мюнхенців із 1985 по 
1990 рік. Під керівництвом легендар-
них Удо Латтека та Хайнкеса він виграв 
чотири титули Бундесліги та один Ку-
бок Німеччини. Але регулярної ігро-
вої практики він не мав. І тільки в сезо-
нах 1987/88 (27 матчів у Бундеслізі) та 
1988/89 (30 матчів у Бундеслізі) твер-
до закріплювався в стартовому складі. 
Проте, через постійні травми, на старті 
сезону 1992/93 Флік у віці 28 років був 
змушений повісити бутси на цвях.
 Колишній хавбек «Баварії» стояв 

біля витоків становлення «Хоффенхай-
ма», коли той ще був у самих низах фут-
больних німецьких чемпіонатів. Вони 
були твердими середняками Регіональ-
ної ліги і про нинішні успіхи й не могли 
мріяти. У ті часи це було солідним успі-
хом, адже у команди був один із найслаб-
ших складів у лізі, а Хопп іще не почав 
масово вкладати гроші.
 Потім була коротка історія в Зальц-
бурзькому «Ред Булі», Флік виступав 
помічником Джованні Трапатонні. Але 
недовга тому, що Хансі отримав пропо-
зицію, від якої не можна відмовитись, 
— роботу помічником Йоахима Льова у 
збірній Німеччини.

Запрошення до «Баварії»
 У 2017 році  Флік покинув пост спорт-
дира збірної Німеччини і зайняв анало-
гічну посаду в «Хоффенхаймі». Але вже 
на той момент його амбіції були набагато 
вищими. І скоро він отримав запрошен-
ня вже до «Баварії» — стати асистентом 
головного тренера Ніко Ковача. Вже піс-
ля кількох важливих поразок боси ні-
мецького клубу звільняють Ковача, і ви-
конуючим обов’язки головного тренера 
призначають Фліка. Одразу ж він робить 
заяву, що не збирається повертатись до 
роботи помічником, і якщо йому не зап-
ропонують контракт у «Баварії», він шу-
катиме інший клуб, де зможе стати голо-
вним тренером.

 На щастя, пошуки не розпочалися, 
і ті результати, які до паузи в чемпіо-
наті показувала «Баварія», виклика-
ють лише захоплення: 21 матч, 18 пе-
ремог, 1 нічия і 2 поразки! Ханс-Дітер 
ідеально вирішив усі кадрові пробле-
ми, задіяв у команді молодих Альфон-
со Девіса та Джошуа Зіркзее. А такі ве-
терани, як Томас Мюллер та Жером Бо-
атенг, почали повертатися на колишній 
рівень, чого навіть і близько не було при 
Ковачі.
 Недарма сам Юпп Хайнкес наполя-
гав на тому, щоб «Баварія» зробила усе, 
аби продовжити співпрацю з Фліком. І 
щось підказує, що триватиме вона дов-
ше, ніж до 2023 року. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Закохав у себе всіх
Як Хансі Флік став тренером «Баварії»

■

Є ПРОБЛЕМА

Цінове питання
Міністерство юстиції США має докази, що Росія та Катар за хабар 
отримали право на проведення футбольних чемпіонатів світу

■

Як свідчать правоохоронні органи США, Росія купила право на проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році.
Фото з сайта ukrinform.ru.

❙
❙

Богдан КРАВЧЕНКО

Аби втілити мрію в життя, завжди потрібно мати дуже багато терпіння і ще більше 
— старання та наполегливості. І коли з’являється можливість, важливо в правильний 
момент іще й скористатися нею. Це все вдалося зробити Хансу-Дітеру Фліку, який іще 
недавно працював разом із Йоахимом Льовом, а зараз остаточно став головним трене-
ром «Баварії». Боси клубу продовжили угоду 55-річного фахівця до літа 2023 року.
Флік мріяв про цю роботу, а отримавши її, одразу закохав у себе всіх, кому небай-
дужий мюнхенський гранд. Саме під керівництвом Фліка мюнхенці стали все більше 
нагадувати ту саму легендарну команду Юппа Хайнкеса, що взяла требл у сезоні 
2012/2013. У Бундеслізі шосте місце змінилося на перше, безпроблемний похід у 
кубку вже досяг півфіналу, а в 1/8 стадії плей-офф Ліги чемпіонів розгромлені лон-
донські «аристократи». Але перед цим Флік пройшов величезний шлях.

Емоції Хансі Фліка.❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Зловили податківці ведмедя.
 — Розповідай, на які доходи 
шубу купив?
 Мовчить ведмідь — значить, 
приховує щось, тож його забрали.
 Ідуть далі, бачать крокодила в 
річці.
 — Звідки гроші на шкіряне 
пальто?
 Той мовчить, забрали й кроко-
дила.
 Сидять ведмідь і крокодил у 
камері, раптом відчиняються двері 
і залітає гусак.
 — Ну нехай нас узяли, — зди-

вувалися ведмідь із крокодилом, 
— а тебе за що?
 — Вимагали пояснити, на які 
кошти щороку на південь літаю.

 * * *
 Застілля. Батько каже Во-
вочці:
 — Синку, подай тітці Маші ви-
делку.
 — Навіщо?
 — Хіба ти не чув про правила 
хорошого тону?
 — Навіщо їй виделка, ти ж сам 
учора говорив, що вона жере, як 
кінь.

Як довго ми будем носити кайдани?
Вимушене сирітство, умовне засудження із випробувальною п’ятирічкою, заочне навчання, 
Рух і заповіт Євгена Чикаленка — в одній долі

По горизонталі
  4. Велика і глибока глиняна 
миска, під яку стригли козаків. 7. 
Голов ний герой серіалу «Спіймати 
Кайдаша», глава родини. 8. Крап-
линка роси, яка характеризує голо-
дну людину. 10. Права притока Вол-
ги. 12. Порушення моральних чи 
релігійних норм. 14. Слов’янська бо-
гиня водної стихії. 16. Невеликий хи-
жий звір, ворог курей. 17. Українська 
страва з рису з начинкою, обгорнутою 
капустяним чи виноградним листоч-
ком. 18. Ексміністр соціальної полі-
тики, який нарікав, що українці бага-
то їдять. 20. Яблуко казахською, час-
тина назви колишньої столиці Казах-
стану. 22. Шкідлива речовина, краплі 
якої достатньо, щоб убити коня. 23. 
Африканська муха, яка переносить 
тропічну лихоманку та «сонну хворо-
бу». 24. Піщаний пагорб, поширений 
на узбережжі Балтійського моря. 26. 
Вартість товару. 29. Англійська міра 
довжини. 30. Південно-західна час-
тина Великобританії. 31. Кримінальне 
татуювання. 32. Іронічна назва мод-
ників у 50-60-х роках минулого століт-
тя у СРСР. 
По вертикалі:
 1. Фільм Олеся Саніна, який 
свого часу подавали на премію «Ос-
кар». 2. Засіб для проходу в метро, 
від якого намагаються позбутися. 3. 
Давньоруська назва числа 10 тисяч. 
4. Давня українська міра площі зем-

лі. 5. Французькі хіміки, відкривачі 
явища радіоактивності. 6. Останній 
твір Моцарта. 9. Головний герой ро-
ману Олександра Бєляєва «Людина-
амфібія». 11. Невеличкий світиль-
ник, що складається з ґнота та по-
суду, у який наливається олія, лій чи 
гас. 13. «... — не вовк, в ліс не вте-
че» (народна приказка). 15. Фігур-
на пляшечка для парфумів. 19. Най-
вища вершина світу. 21. Невеликий 
зал перед танцювальним залом у 
палаці, кімната очікування в ресто-
рані. 25. Долина страждань, місце, 
де люди мучаться, терплять незго-
ди і біди. 27. Біблійний пророк, яко-
го переспівував Тарас Шевченко. 28. 
Донька Ярослава Мудрого, яка стала 
королевою Франції. 29. Торгова точ-
ка на вулиці, під навісом. ■

Кросворд №28
від 13—14 березня

Дара ГАВАРРА

 Пандемія, що охопила всю 
нашу планету, виявляє як слаб-
кі сторони людської натури, так 
і сильні. Хтось ховається у влас-
ну мушлю, аби перечекати ли-
холіття, хтось, сидячи вдома, за-
писує цікаві відео, щоб розважи-
ти таких же, як і сам, ізольова-
них вірусом, дехто впадає у паніку 
і відчай. Люди різні, тому й реа-
гують на загрози по-різному. Та є 
категорія людей, які в дитинстві 
спізнали, що таке нестатки і на-
віть голод, тому з чуйністю став-
ляться до лиха, яке сьогодні поєд-
нує мільярди жителів землі. Так, 
колишній каліфорнійський гу-

бернатор Арнольд Шварценеггер 
пожертвував мільйон доларів на 
маски і захисні костюми лікарям, 
які сьогодні на передовій у бороть-
бі зі страшною недугою. Амери-
канська співачка Ріанна, яка ви-
росла на Барбадосі і знає не з чу-
жих слів, що таке злидні, також 
відгукнулася на цей виклик людс-
тву і пожертвувала мільйон на бо-
ротьбу з коронавірусом. Не зали-
шилася осторонь і відома амери-
канська шоувумен Опра Уїнфрі та 
зробила свій внесок у цю справу — 
10 мільйонів доларів.
 Та поряд із такими благород-
ними вчинками своїх колег по 
цеху зовсім непривабливо вигля-
дають так звані «звьозди» російсь-

кого шоубізу, які після введення в 
Росії карантину ниють у соцмере-
жах, що залишилися без грошей. 
Навіть не хочеться називати їхні 
імена, та все ж одне варте озву-
чення. Стас П’єха, який, завдяки 
імені відомої бабусі, зажив і собі 
сякої-такої слави, написав у влас-
ному «Інстаграмі», що дуже тур-
бується про здоров’я зіркової ба-
бусі, яка проживає на дачі під Пі-
тером, а тут її хатня робітниця пої-
хала в місто по пенсію, вистояла 
довжелезну чергу серед  натовпу і 
приїхала додому без маски. «Хоті-
лось дати їй «ляща»! Лупу їй збити 
і закрити в сараї!» — прокоменту-
вав цю подію Стас. Ось така «доб-
рочинність» по-російськи. ■

з 13 до 19 квітня
 Овен (21.03—20.04). Ви, як і раніше, бу-

дете імпульсивними, але якась сила почне при-
бирати з вашого шляху небезпечні перешкоди.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Телець (21.04—21.05). Ваше життя змі-
ниться. Стане незвично плавним і гармоній-
ним. Буде багато складних і навіть критичних 
ситуацій.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Близнюки (22.05—21.06). Різко заго-
стриться почуття обережності. Але яку б форму 
не прийняв оберіг, він справно працюватиме.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Рак (22.06—23.07). Ви звикли до аван-
тюр, але розумна й обачна діяльність виявить-
ся успішною і принесе багато хорошого.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Лев (24.07—23.08). Представники цього 
знаку зазвичай покладаються на інтуїцію. Їхні 
інтелектуальні можливості збільшаться, при-
чому за власним бажанням.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

 Діва (24.08—23.09). Ситуації в особис-
тому житті можуть скластися найфантастич-
ніші, але саме вони стануть джерелом душев-
ної прихильності.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Терези (24.09—23.10). У вас будуть   причи-
ни чинити розумно. Найімовірнішою слід вважати 
любов у найширшому розумінні цього слова.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви відчувати-
мете якусь невпевненість. Можливо, дадуть 
про себе знати передумови майбутніх змін.
 Днi: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Дехто з вас 
почне шукати додаткову роботу, оскільки фі-
нансові проблеми виникають усе частіше. Ви 
ризикуєте стати банкрутом.
 Днi: спр. — 16; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Якщо ви змо-
жете переключитися на справи, що не мають 
відношення до основної проблеми, то зможе-
те домогтися успіху.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Водолій (21.01—19.02). Ті, хто постій-
но працював, перейдуть на новий рівень. Вони 
вражатимуть усіх новими успіхами.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Ви підвищите свій 
соціальний статус. У будь-якому випадку вдас-
ться створити для себе стартову точку.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18. ■

РОБИ ДОБРО

Зірки — проти 
коронавірусу
Хто більше?

■

Ріанна.❙

11—12 квітня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер пiвнічно-західний, 
5-10 м/с. Температура вночi +2...+4, на поверхні грунту замо-
розки 0...-2, удень +11...+13. Пiслязавтра вночi сильні зімороз-
ки 0...-2, удень +11...+13.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, без опадів. Славсь-
ке: уночi -2...-4, удень +12...+14. Яремче: уночi 0...-2, удень 
+12...+14. Мiжгiр’я: уночi +1...+3, удень +13...+15. Рахiв: уночi 
+1...+3, удень +14...+16.

9 квітня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 1 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 20 см.
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