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Молодша сестра 

Кім Чен Ина 

може стати новим 

лідером Північної 

Кореї

стор. 13»

Нахабна спроба 

кацманізації України

Влада — справа сімейна

стор. 14»

Юрія Шкрумеляка 

піддавали тортурам у 

катівнях НКВС

стор. 4»

Не плюй на країну, 
в якій живеш

Фото з сайта nevseoboi.com.ua.❙

Поет стрілецький і знавець 
дитячих душ

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,053 грн 

1 € = 29,418 грн

1 рос. руб. = 0,353 грн

Нафта «в мінусі»
Ринкова вартість бареля залишається на рівні 20 доларів, 
Україна хоче заробляти на оренді сховищ, а ціна на заправках найближчим часом 
не впаде

стор.5»
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«Якщо  все буде добре і епідеміологічна ситуація сприятиме, то ми зможемо 
говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі, почнемо впроваджувати 
інші пом’якшувальні заходи, які також будуть анонсовані залежно від розвитку 
ситуації в перших числах травня».

Денис Шмигаль
прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
із Фонду 

боротьби з COVID-19 спрямують на адресні виплати та 
закупівлю медобладнання, пообіцяв прем’єр-міністр Ук-
раїни Денис Шмигаль.

Майже  64 млрд доларів
від МВФ 

надіється отримати Україна, за-
явив президент Володимир Зе-
ленський.

українців
безпосеред-

ньо страждають через війну на Донбасі, пові-
домили у пресслужбі представництва Данської 
ради у справах біженців в Україні.

вірян
не дотримали-

ся карантину й відвідали Великодні бого-
служіння, написала у «Фейсбуці» прес-
секретар президента Юлія Мендель.

експрес-тестів
на коронавірус передала Ук-

раїнська асоціація футболу військовому клініч-
ному госпіталю в Києві, поінформував началь-
ник лікувального закладу Анатолій Казмирчук.

8 млрд 130 тис. 500Понад  5 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАНДЕМІЯ

Карантинна 
майовка
Уряд продовжив карантин 
до 11 травня,  очікуючи пік 
захворюваності на початку 
наступного місяця
Катерина БАЧИНСЬКА

 У Кабінеті Міністрів проголосували 
за продовження карантину ще на 18 днів. 
Попередньо обмеження мали закінчити-
ся 24 квітня, проте Кабміні ухвалив про-
довжити перебування українців в ізоля-
ції. «Це рішення було прийнято саме за-
для здоров’я і безпеки наших громадян», 
— заявив під час засідання міністр охо-
рони здоров’я Максим Степанов. «Мені 
було дуже прикро, що ще понад 2 тижні 
доведеться жити в таких умовах. Проте 
кожного дня ми маємо приріст кількості 
хворих. Тому, зважаючи на статистику, 
ми не могли ухвалити інше рішення», — 
зазначив очільник МОЗ. 
 Анонсованих послаблень — таких, 
як  відвідини парків, музеїв і бібліотек 
— не буде. Головною причиною продов-
ження карантину в уряді назвали відсут-
ність піку захворювання на Ковід-19, а 
також масові відвідини храмів на Вели-
кдень у деяких регіонах України. «Мо-
делювання аналітиків Національної ака-
демії наук України та дані МОЗ свідчать 
про те, що ми ще не пройшли пік захво-
рюваності, і він може настати на почат-
ку травня. За розрахунками Академії 
наук, піку ми очікуємо між 3-м і 8 трав-
ня», — повідомив Денис Шмигаль. Та-
кож в уряді запевнили, якщо у нас на-
далі дотримуватимуться протипандеміч-
них обмежень, то Україні вдасться вийти 
з карантину з одними з найнижчих по-
казників захворювання на коронавірус 
у світі. 
 «Якщо  все буде добре і епідеміологіч-
на ситуація сприятиме, то ми зможемо 
говорити про відкриття парків, скверів, 
закладів торгівлі, почнемо впроваджува-
ти інші пом’якшувальні заходи, які та-
кож будуть анонсовані залежно від роз-
витку ситуації в перших числах травня. 
Такі дії дозволять повернути частину 
людей на роботу, покращать, звісно, емо-
ційне здоров’я українців і дадуть старт 
розігріву економіки», — додав прем’єр. 
 За словами Дениса Шмигаля, умо-
ви для завершення карантину — це  ста-
більна кількість нових інфікованих і за-
повненість лікарень пацієнтами з коро-
навірусом менш як на половину. Поки ж 
серед пом’якшень — у міському транс-
порті дозволять перевозити донорів 
крові.  А ще, замість обов’язкової обсер-
вації, яка часто діяла лише на папері, 
людям із ризиком захворювання офіцій-
но дозволили посилену ізоляцію. Проте 
для цього вони мають встановити дода-
ток «дія», завдяки якому можна буде 
контролювати їх пересування. 
 А от відкриття кордону України буде 
можливе лише за умови спокійної ситу-
ації всередині країні і коли це зроблять 
сусідні країни. В уряді зазначили, що у 
цьому питанні влада орієнтуватиметься 
на країни Європи. Зокрема на Німеччи-
ну, Іспанію та Італію, які набагато рані-
ше пішли на карантин. ■

■

ЛЕОНІД ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби збройні форму-
вання Російської Федерації, їхні посі-
паки та найманці неодноразово пору-
шували зобов’язання щодо припинен-
ня вогню та дотримання режиму тиші. 
Офіційно зафіксовано 15 випадків об-
стрілу позицій Об’єднаних сил. Против-
ник застосував проти наших воїнів забо-
ронені до розміщення на лінії зіткнен-
ня міномети калібру 120 мм та 82 мм, а 
також гранатомети різних систем, ве-
ликокаліберні кулемети, стрілецьку та 
снайперську зброю. 
 Найгарячіше було на донецькому на-
прямку в районі оперативно-тактично-
го угруповання «Схід». Російські най-
манці відкривали вогонь зі станкових 
протитанкових гранатометів по наших 
захисниках поблизу Мар’їнки, Бог-
данівки та Красногорівки. З напрямку 
населеного пункту Саханка противник 
випустив міни 82-го калібру по опорних 
пунктах Об’єднаних сил неподалік Ши-
рокиного. 
 Захисників Лебединського, Ново-
селівки-2, Опитного та Пісків обстрі-
ляли з гранатометів різних систем та 
стрілецької зброї. По оборонцях Пав-
лополя, Авдіївки, Тарамчука, Старо-
гнатівки, Гнутового ворог вів вогонь 

із гранатометів різних систем та ве-
ликокаліберних кулеметів, а в районі 
Кам’янки — зі стрілецької зброї. Непо-
далік Красногорівки окупанти засто-
сували протитанковий гранатомет, зі 
станкових протитанкових гранатометів 
обстріляли наші позиції біля Богданів-
ки.
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» збройні форму-
вання Російської Федерації з автоматич-
них станкових гранатометів обстріляли 
наших захисників неподалік населено-
го пункту Оріхове. З ручних протитан-
кових гранатометів та стрілецької зброї 
обстріляли наші підрозділи біля насе-
леного пункту Шуми, а по захисниках 
Новоолександрівки вів вогонь ворожий 
снайпер. 
 Поблизу Кримського, Новотошківсь-
кого обстріляно наші опорні пункти з мі-
нометів 120-го калібру, а також автома-
тичних станкових гранатометів, вели-
кокаліберних кулеметів та стрілецької 
зброї. Неподалік Луганського против-
ник застосував міномет 82-го калібру, а 
також станковий протитанковий грана-
томет та великокаліберні кулемети.
 Оперативно реагуючи на вогневу ак-
тивність противника, наші військово-
службовці, утримуючи оборону, діяли 

рішуче та дали ворожим підрозділам 
гідну відсіч. За даними розвідки, за ці 
дві доби наші підрозділи поранили двох 
і знищили двох російських найманців.
Втрат серед наших захисників немає.
 За даними Головного управління 
розвідки Міноборони України, оку-
панти встановлюють додаткові мінні 
поля, в тому числі на потенційних ді-
лянках розведення військ, у безпосе-
редній близькості до доріг і сільсько-
господарських угідь. Причому, додали 
в ГУР, мінування противником місце-
вості здійснюється з використанням за-
боронених протипіхотних мін ПМН та 
МОН. 
 Також розвідники підкреслили, що 
122-міліметрові гаубиці Д-30 та само-
хідні артилерійські установки «Гвоз-
дика» російські найманці утримують 
на прихованих вогневих позиціях із по-
рушенням відстаней відведення важко-
го озброєння в районах населених пунк-
тів Біле (Лутугинський район Лугансь-
кої області), Бугаївка (Перевальський 
район, Луганська область), поблизу 
лінії зіткнення. В ГУР МО додали, що 
російське окупаційне командування 
використовує введення карантинно-
го режиму в ОРДЛО для приховування 
підготовки диверсійних груп та снай-
перських пар. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями на Черкащині свою 
роботу відновив Косарський 
спиртзавод у Кам’янському 
районі. Це підприємство, ві-
доме своєю горілкою під тор-
говельною патріотичною мар-
кою з означенням знакового 
місця — Холодний Яр — не 
працювало три роки поспіль. 
Хоча його потужність ста-
новить 4 тисячі декалітрів 
спирту на день. За слова-
ми виконуючого обов’язки 
директора ДП «Укрспирт» 
Сергія Блескуна, повідоми-
ла пресслужба відомства, на-
разі завод за короткий строк 
ввели у робочий стан. 
 «Звісно, є невеликі тех-
нічні проблеми, але їх мають 
виправити у робочому режимі 
протягом тижня», говорить 
Сергій Блескун і наголошує на 
необхідності дотримання усіх 
правил безпеки в умовах пан-
демії, зокрема використанні 
засобів захисту та дотриманні 
безпечної дистанції. 
 Водночас директор Ко-
сарського спиртзаводу 
Станіслав Радченко уточнює, 
що колектив підприємства ак-

тивно включився у роботу піс-
ля відновлення його діяль-
ності. «Наші працівники від-
повідально ставляться до робо-
ти. Ми розуміємо, що в умовах 
пандемії коронавірусу потріб-
но працювати особливо обе-
режно. Усі працівники заводу 
мають засоби захисту і суворо 
дотримуються правил безпеч-
ної поведінки на робочому міс-
ці», — зазначив він. Як роз-
повіла «УМ» старший бухгал-
тер підприємства Інна Сайко, 
попервах завод виготовлятиме 
дезінфікуючі засоби захисту. 
 Нагадаємо, ДП «Укрс-
пирт» виготовляє дезінфек-
ційний засіб на базі своїх за-
водів і вже постачило 2 млн 
600 тис літрів дезінфекцій-
ного засобу українським 
виробникам. Ідеться про си-
ровину для антисептиків, яку 
з 2 квітня, після введення у 
дію законодавчих змін, поча-
ли виробляти на базі заводів 
ДП «Укрспирт». «І результа-
ти цього наочні — антисепти-
ки з’явилися майже у кожно-
му магазині та аптеці. Тож го-
стрий дефіцит подолано», — 
переконує в. о. директора ДП 
«Укрспирт» Сергій Блескун.

Перші робочі дні Косарського спиртзаводу.
Фото надане пресслужбою ДП «Укрспирт».

❙
❙

ВИРОБНИЦТВО

Плюс дезінфекція всієї країни
Косарський спиртзавод відновив свою роботу після трьох років простою

■

НА ФРОНТІ

Окупанти «засівають» поля мінами
А самохідні артилерійські установки «Гвоздика» російські найманці утримують на 
прихованих вогневих позиціях

■
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км
мінералізованих смуг ство-

рюються інженерною технікою в Чорно-
бильській зоні відчуження, повідомили 
в ДСНС.

320 свого морського 
простору

Україна не контролює, заявив юрист-міжнарод-
ник і експерт із морського права Богдан Усти-
менко.

українців
залишаються в полоні най-

манців РФ на Донбасі, згідно з інформа-
цією «Східноукраїнського центру громад-
ських ініціатив».

позицію
у світовому анти-

рейтингу найзабрудненіших міст світу 
займає Київ, про це свідчать показники 
індексу якості повітря IQAir.

співробітник
в Україні втратив 

роботу під час пандемії, згідно з даними дослід-
ження агентства Info Sapiens.

80% 48 13-ту Кожен 10-й

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

КРИМІНАЛ

Продаж 
поза біржею 
СБУ підозрює директора 
держпідприємства у свідомому завданні 
мільйонних збитків

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На острів Галіндез, де перебу-
ває наша дослідна станція «Ака-
демік Вернадський», нарешті 
прибув корабель із провізією та 
полярниками 25-ї Української 
антарктичної експедиції. Ще 
ніколи зміну наукової варти тут 
не чекали так довго. Затримка 
рейсу сталася з тієї ж причини, 
яка наразі паралізувала актив-
не життя фактично на всій пла-
неті. Тобто дослідники вируши-
ли в Антарктиду ще 16 березня, 
але змушені були повернутися 
до Києва через тотальний каран-
тин. 
 Повторити спробу вдалося 
лише через деякий час завдя-
ки скоординованій роботі бага-
тьох вітчизняних та зарубіж-
них відомств: Національного 
антарктичного наукового цент-
ру МОН, МЗС, прикордонників, 
Нацполіції, українських пред-
ставництв у Туреччині, Катарі, 
Перу, Бразилії та Чилі, уряду 
Республіки Чилі. 
 «Особливо хочу відзначити 
роль українських дипломатів 
на всьому шляху перельоту ек-
спедиції, — повідомив керівник 
Національного антарктичного 
наукового центру Євген Дикий. 
— Саме фахівці МЗС змогли зро-
бити те, що видавалось абсолют-
но неможливим, — забезпечити 
дозволи на транзит усіх країн, 
закритих для приїзду іноземців, 
дозволи на вильоти та посадки 
літаків попри закриті повітряні 
зони і навіть дозвіл влади Чилі 
на перебування експедиції в 
країні попри запроваджені над-
звичайний стан та комендантсь-
ку годину». 
 Команда була максималь-

но захищена від коронавірусу і 
пройшла профілактичні начан-
ня за рекомендаціями ВООЗ. 
Усіх забезпечили респіратора-
ми, окулярами, антисептика-
ми. 
 Після двотижневої обсерва-
ції корабель з українськими по-
лярниками таки вирушив у бік 
Південного полюса. Найбіль-
шим випробуванням для них 
мав стати прохід штормової про-
токи Дрейка, яку мореплавці 
справедливо називають однією 
з найскаженіших у світі. Але, 
схоже, доля подарувала щедру 
компенсацію за пережиті про-
блеми, оскільки протока була 
досить спокійною і привітною. 
Полярники навіть жартували, 
що тепер її можна перейменува-
ти в Дрейк lake — озеро Дрейка. 
Пощастило і на підході до Галін-
деза, оскільки через глобальне 
потепління вода тут не встигла 
вкритися суцільним льодом. 
 Зараз у районі станції склад-
ні погодні умови: дуже вітряно 

та сніжно. Але, за словами са-
мих учасників експедиції, вони 
мають чудовий святковий на-
стрій, тому швидко розванта-
жать корабель, у трюмах якого 
вмістилося шість фур із запаса-
ми продуктів, приладів та паль-
ного. Після цього команда 24-ї 
УАЕ передасть станцію 25-й ек-
спедиції та розпочне довгоочі-
кувану подорож додому. Через 
епідемію їхня варта тривала по-
над рік. В Україну цим же рей-
сом відправиться сезонний загін 
науковців, які перебували в Ан-
тарктиді кілька місяців. 
 До речі, станційна церква Св. 
Володимира стала єдиним хра-
мом Помісної православної цер-
кви України, де відбулося пов-
ноцінне святкове богослужіння 
у присутності вірян. Це не є по-
рушенням правил карантину, 
адже Антарктида досі лишаєть-
ся єдиним континентом плане-
ти, де немає коронавірусу. Бо-
гослужіння провів керівник 24-
ї експедиції Ігор Дикий. ■

НАШІ

Довга дорога на край Землі
Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції подолали 
останній відрізок шляху до Антарктиди та дісталися станції 
«Академік Вернадський»

■

Українські дослідники 25-ї експедиції дісталися Антарктиди.
Фото з сайта uac.gov.ua.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, у центрі Золотоноші, з’явився 
новий незвичний арт-об’єкт. Місцеві майстри пен-
зля перетворили колишній занедбаний гуртожи-
ток на справжню картинну галерею.
 Як повідомляють у міській раді, цей скандаль-
ний гуртожиток свого часу був переданий на ба-
ланс Генпрокуратури, але він так і стояв без вікон. 
Тож, аби впорядкувати центр міста, золотонісці 
вирішили справитися із цим завданням власни-
ми силами і невеликими грошима.
 До справи взялися художники Будинку дитя-
чої та юнацької творчості й вихователі дитячих 
садочків. Під час карантину вони вирішили на-
малювати для кожного вікна затишні фіранки та 
«поставити» там вазони. 
 Матеріальна складова і монтажні роботи, ка-
жуть у міській раді Золотоноші, — справа рук міс-

цевих комунальників, які опікуються благоуст-
роєм міста. Вони спершу забили вікна дошками, 
а потім до справи долучилися вже колективи Бу-
динку дитячої та юнацької творчості та дошкіль-
них навчальних закладів, створивши справжню 
красу на центральній вулиці міста. ■

У Золотоноші занедбаний гуртожиток засяяв 
новими вікнами.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

УМІЛІ РУКИ

Мальовані вазони
У Золотоноші занедбану будівлю 
перетворили на арт-об’єкт

■

COVID-19

Нове 
коронавогнище 
Подольськ на Одещині закрили 
на карантин

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах викрито мас-
штабні зловживання дирек-
тора державного підприємс-
тва, що входить до Національ-
ної академії аграрних наук 
та є об’єктом критичної інф-
раструктури. Як повідоми-
ла «Україні молодій» Катери-
на Дрога, прессекретар управ-
ління СБУ в Черкаській облас-
ті, оперативники спецслужби 
встановили, що посадовець 
налагодив продаж зернових 
культур поза товарною бір-
жею. Він реалізовував комер-
сантам сільськогосподарську 
продукцію одразу після збору 
врожаю із полів за заниженою 
вартістю.
 «Правоохоронці задокумен-
тували, що протягом 2017—
2018 років директор держпід-

приємства уклав низку неза-
конних договорів на реалізацію 
понад 5 тисяч тонн зернових 
культур чотирьом приватним 
підприємствам. Через його 
дії економічним інтересам де-
ржави завдано шкоди на за-
гальну суму понад 1,2 мільйо-
на гривень», — розповідає Ка-
терина Дрога.
 За її словами, у межах роз-
початого кримінального про-
вадження посадовцю пові-
домлено про підозру у вчи-
ненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 364 (зловживання 
владою та службовим стано-
вищем) Кримінального ко-
дексу України. 
 Викриття правопорушни-
ка проводилося спільно з Нац-
поліцією під процесуальним 
керівництвом прокуратури 
Черкаської області. ■

Ірина КИРПА

 Через два дні після Велико-
дня  місто Подольськ, де меш-
кає трохи більше, аніж 40 ти-
сяч жителів, закрили на каран-
тин: тут уже понад 40 осіб за-
хворіли на коронавірус. Серед 
тих, хто занедужав — вісім ме-
диків. Один із них — сімейний 
лікар та завідувач поліклініч-
ного відділення Подільської 
міської лікарні Віктор Гали-
ченко помер від коронавірус-
ної інфекції.
 «Віктор Галиченко відчув 
перші симптоми коронавірусу 
ще 8 квітня, але думав, що змо-
же вилікувати себе самостійно, 
тому запізно звернувся по до-
помогу до колег, — розповіла 
в. о. директора департаменту 
охорони здоров’я Одеської об-
ласної державної адміністрації 
Наталія Одарій-Захар’єва. — З 
16 квітня медик був госпіталі-
зований, та через три дні йому 
стало гірше й чоловіка переве-
ли на апарат ШВЛ, але стан 60-
річного лікаря, у якого до того 
ж були хронічні захворювання, 
погіршився й врятувати його не 
вдалося».
 Чоловік помер у кареті 
швидкої допомоги, коли його 
спробували транспортувати з 
Подольська до Одеської місь-

кої інфекційної лікарні з ме-
тою надання більш кваліфі-
кованої допомоги. Віктора Га-
личенка поховали у закритій 
труні з усіма запобіжними за-
ходами.
 У Подольській лікарні на-
разі триває епідрозслідування, 
яке має з’ясувати обставини ма-
сового зараження медперсона-
лу. За попередньою версією, у 
лікарні поширення коронавіру-
су сталося через неправильне 
використання засобів захисту.
 Через масове зараження ме-
диків лікарню закрили на два 
тижні, загони Нацгвардії Ук-
раїни оточили цей невеликий 
населений пункт неподалік 
Одеси, а рятувальники ДСНС 
проводять там посилену дезін-
фекцію. Всі медпрацівники та 
пацієнти в обов’язковому по-
рядку пройдуть ПЛР-тестуван-
ня на Ковід-19. На період дії ка-
рантину всіх хворих, які потре-
бують екстреної госпіталізації, 
відправлятимуть до сусіднього 
міста Балта.
 За останні 48 годин в Одесь-
кій області лабораторно під-
тверджено 161 випадок захво-
рювання на коронавірус. З них 
в Одесі — 47 випадків (один чо-
ловік помер), в Біляївському 
районі поруч із містом Тепло-
дар — 27 нових випадків. ■
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Не плюй 
на країну, 
в якій живеш
Нахабна спроба кацманізації 
України
Дмитро ЧОБІТ, письменник

 Теперішній телеканал ЗІК принципово ігнорую 
— огидно від підступної путінської антиукраїнської 
пропаганди. Таке підтвердив і випад Володимира 
Кацмана в ефірі 20 квітня, який я випадково поба-
чив. Під час обговорення теми про пожежі на Поліссі 
цей новоспечений «експерт» з усіх питань, який досі 
не спромігся опанувати державну мову, заявив, що 
Україна — то «страна Бабьєго Яра». Тим самим пан 
Кацман намагався підступно пропагувати вже при-
забуту сіоністську та брутальну путінську тези про 
так званий антисемітизм українців і нібито їхню від-
повідальність за Голокост єврейського народу.
 Свого часу інший його одноплемінник Михай-
ло Бродський із трибуни Верховної Ради України 
теж звинувачував українців у трагедії та заявив, 
що 100 тисяч євреїв у Бабиному Яру розстріляла 
дивізія СС «Галичина». Кидається в очі, що про 
нацистський окупаційний режим як про справж-
нього організатора злочину, німців, гітлерівців, 
німецьких солдатів як виконавців антилюдсько-
го злодіяння навіть не згадують! Виходить, що в 
усьому винні українці. Перед тим, як висловити 
основну думку, нагадаю загальновідомі (окрім 
панів Кацмана і Бродського) історичні факти.
 Фронтова дивізія СС «Галичина» з числа ук-
раїнських добровольців була сформована восени 
1943 року, тому не могла мати жодного відношен-
ня до трагедії, бо розстріли євреїв у Бабиному Яру 
відбулися у вересні 1941-го.
 Як випливає з повідомлення гітлерівської ні-
мецької зондеркоманди 4-«А», вона 29 і 30 вере-
сня 1941 року в Бабиному Яру розстріляла 33 771 
єврея. (Енциклопедія історії України. — Т.1. — 
К.:Наук. думка, 2003. — С. 157-158). У наступ-
ний період німецької окупації гітлерівці продов-
жили свою чорну справу і в Бабиному Яру розстрі-
ляли ще й радянських військовополонених Си-
рецького табору, моряків Дніпровської воєнної 
флотилії, комісарів, комуністів, підпільників, 
циганів. У Бабиному Яру розстріляно і 621 чле-
на ОУН, у тому числі й відому поетесу Олену Телі-
гу. Загальне число жертв неможливо підрахувати 
— називають цифри від 50 до 100 тисяч. Безумов-
но, що в Україні — то наймасовіше місце загибелі 
євреїв. Цей злочин здіснив німецький окупацій-
ний режим силами німецьких окупаційних вій-
ськ, тому стверджувати, що Україна — то «страна 
Бабьєго Яра», є недопустимо для євреїв і образли-
во для українців. У повоєнний час понад півсотні 
киян удостоїлися почесного звання «Праведник 
Бабиного Яру» за те, що в роки війни рятували 
від смерті євреїв. (ЕІУ. — Т.1. — С.158). 
 У роки німецької окупації українці рятували 
євреїв повсюдно. Лише у моєму місті Броди трь-
ом мешканцям — Стефанії Корнієнко, Яросла-
ву Кутю та Йосипу Сидорчуку — присвоєно зван-
ня «Праведник світу»; їхні імена викарбувано на 
пам’ятних стелах меморіалу Яд Вашем у Єруса-
лимі. Вони рятували своїх сусідів-євреїв, наража-
ючи власні сім’ї на смертельну небезпеку. За пе-
реховування євреїв німці у Бродах розстріляли 
всю сім’ю Столярчуків: подружжя, четверо їхніх 
дітей і стареньких батьків. Українців розстріля-
ли разом з євреями, яких вони намагалися вряту-
вати. Отака «страна Бабьєго Яра», пане Кацман.
 До відома пана Кацмана: у німецькому кон-
цтаборі Освенцім, що на території Польщі, гіт-
лерівці знищили понад мільйон євреїв, сотні ти-
сяч представників інших націй, у тому числі й ук-
раїнців, яких ніхто й ніколи навіть не пробував 
рахувати; однак добре відомо, що в цьому таборі 
загинуло понад 250 керівників ОУН різних рівнів 
і серед них Олександр і Василь Бандери — рідні 
брати Степана Бандери, який із 1941-го до кінця 
1944 року теж мучився в ув’язненні в німецько-
му концтаборі Маутхаузен.
 Отже, порівняно з Бабиним Яром в Освенцімі 
євріїв загинуло в понад тридцять разів більше. 
Може, пан Кацман і Польщу назве «страной Освєн-
ціма»? Думаю, що той медведчуківсько-путінсь-
кий пропагандист такого не зробить, як і не назве 
Німеччину «страной Голокоста». А в Україні він 
чомусь спокійно плює на країну, в якій живе, і на 
народ, хліб якого їсть. ■

■

 Колишній президент Грузії та ко-
лишній керівник Одеської області, лі-
дер партії «Рух нових сил» Міхеїл 
Саакашвілі, про нові амбіції якого 
«Україна молода» повідомляла в ми-
нулому номері, прийняв пропозицію 
президента Володимира Зеленського 
і готовий стати віцепрем’єром із пи-
тань реформ.
 «Для мене велика честь отрима-
ти від президента Зеленського про-
позицію стати віцепрем’єром уряду 
України з питань реформ. У мене та-
кож була дуже змістовна і корисна 
розмова з прем’єр-міністром Шми-
галем, протягом якої ми детально 
обговорили всі питання, пов’язані 
з моєю можливою роботою в уряді. 
Я підтримував президента Зеленсь-
кого під час виборів, весь той час, 
який він займає цей пост, і пов’язую 
з його командою великі надії для Ук-
раїни», — наголосив Саакашвілі на 
своїй сторінці у «Фейсбуці».
 «Попереду у нас дуже складний 
період і в економіці, і в цілому по 
життю в країні. Нам зараз, як ніко-
ли, потрібно бути сміливими у своїх 
рішеннях і реформах.  Я представ-
лю в Верховній Раді свої пропози-
ції щодо необхідних змін як частину 
урядової програми уряду Шмигаля з 
конкретними напрацюваннями, які 
з’явилися у мене як поза межами Ук-
раїни, так і в період моєї роботи в Ук-

раїні, ґрунтуючись як на позитивно-
му, так і на негативному досвіді», — 
зазначив Саакашвілі.
 Саакашвілі заявив, що разом із 
командою президента він готовий 
працювати з усіма патріотичними си-
лами в парламенті України і з інши-
ми політичними силами в суспіль-
стві, «щоб Україна з найменшими 
втратами перенесла поточну світову 
економічну кризу і впоралася з усіма 
викликами».
 Він сподівається бути «надійним 
членом команди» Володимира Зе-
ленського, а також використовувати 

свій міжнародний досвід, щоб бути 
корисним членам урядової команди 
Дениса Шмигаля.
 Напередодні Саакашвілі заявив, 
що його «рецепти порятунку Украї-
ни дуже жорсткі, але вони настільки 
жорсткі, наскільки й дієві».
 У пресслужбі Саакашвілі заяви-
ли, що він спочатку хоче зустрітись 
із нардепами монобільшості та роз-
повісти про своє бачення реформ, а 
тоді вже ухвалити рішення. Заступ-
ниця голови фракції «Слуга народу» 
Євгенія Кравчук підтвердила цю ін-
формацію. «У п’ятницю (24 квітня — 
«Н») він прийде до нас на фракцію та 
представить свою програму», — пові-
домила вона.
 Як повідомляла УМ, російсь-
кий політик та економіст Андрій 
Ілларіонов, на думку котрого ос-
таннім часом почали посилатись й 
українські політологи, взагалі за-
значив, що паличка-виручалоч-
ка для України — саме Міхеїл Са-
акашвілі.  Водночас український 
політолог Сергій Гайдай застері-
гає: »Уже зрозуміло, що Зеленсь-
кий і його команда провалились. 
Головне, щоб виборці не зробили 
так, як зробив Зеленський, коли 
провалились соросята, — він пок-
ликав колишніх. Треба щоб і ук-
раїнський народ не покликав ко-
лишніх». ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Покликав колишніх
Саакашвілі погодився на пропозицію Зеленського працювати віцепрем’єром

■

Саакашвілі представить »Слузі народу»
 свою програму 24 квітня.
Фото з сайта strana.ua.

❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

 Топ-новина перманентно передвиборчого сезону в Ук-
раїні: за даними поінформованих джерел «України моло-
дої», президент Володимир Зеленський неодноразово був 
готовий піти у відставку. Але кожен раз його оточення ста-
вало кам’яним муром на цьому визвольному для успішно-
го сатирика й артиста шляху. Отак і довелось Володими-
ру Олександровичу домучитись аж до цілого року перебу-
вання на посаді Василя Голобородька, тобто президента. 
 Уся країна на кону. І в заставі у конфігурації різно-
векторних олігархів, а тепер ще й у коронавірусу.
 Не будемо зараз вдаватись у детальний аналіз того, що 
воно таке насправді, цей вірус із короною та тотальний ка-
рантин — чи сама по собі чергова пошесть — випробову-
вання та природне самоперезавантаження землі; чи штуч-
но викликаний захід, що є найбруднішою грою глобаль-
них світових еліт за всю історію людства задля перебудови 
світу й економіки по-своєму. Бо задача, навіть якщо бра-
ти до уваги просто чергову пошесть без теорії змови, ви-
явилась надважкою для української влади. Президенту 
не вдалось пригальмувати бульдозерні олігархічні проце-
си — протиборчі бізнесові сторони викотились із правово-
го поля, як схрещені їжачки з пологої поляни, а це загро-
жує призвести до невідворотності в кореневих економіч-
них взаємодіях. Отже, реформи ще до карантину прова-
лено — економіка в глибокому піке. Бізнес, виробництво 
карантиннозупинено, зате ломбарди й обмінники працю-
ють. Несіть свої грошики, що на «чорний» день залиши-
ли, сюди. Несіть і свої коштовності (а ломбарди, як і обмін-
ники, не пустують), бо хліба вже незабаром не матимете за 
що купити. І це ще добре, коли є що нести на обмін. А коли 
немає? Мародерство може не забаритись. 
 У правовому відношенні суспільству проїхали розпе-
ченою праскою по найчутливіших місцях — криміналь-
ні провадження проти активістів і патріотів. Чого варте 
лише останнє — проти журналістки, активістки Майда-
ну, колишньої депутатки Тетяни Чорновол? 
 Звісно, це може бути оманливим враженням, але чо-

мусь видається, що новий генеральний прокурор наразі 
виглядає як середній палець Банкової, що тендітно по-
жіночому показує всім невдоволеним свій останній до-
каз позаправової готовності. От саме такі алюзії довкола 
цього стабілізуючого фактора. 
 Чекати якихось рятівних сценаріїв Кремля уже не до-
ведеться. Епідемія обнулила всі досягнення двох деся-
тиліть перебування при владі Путіна. Нафта знову кош-
тує копійки. Глобальна економічна криза видаляє, за 
визначенням Джона Маккейна, «бензоколонку, котра 
намагається видати себе за країну». Відтак подешевшав і 
сам диктатор Путін. Його пропагандистська машина вже 
стає задорогим задоволенням, тому йому незабаром буде 
не до загарбницько-ідеологічних маніпуляцій зі світом.
 В Україні почнуть зникати проросійські партії, про-
російські телевізійні канали, пропагандисти з соціаль-
них мереж. 
 Тож, може, справді, Володимире Олександровичу, 
повертайтесь у більш рідну й зрозумілу для вас стихію 
шоу-бізнесу, причому навіть не українського. Бо за та-
кої ситуації незабаром учорашні куми — соратники Путі-
на — святкуватимуть зі смолоскипами день народжен-
ня Степана Бандери та перекрикуватимуть навіть Олега 
Тягнибока у привітанні «Слава Україні!». 
 Так, можна заперечити, що коли країна в стані війни, 
то не варто ризикувати й міняти головнокомандувача. Не 
треба хвилюватись — Володимира Зеленського легко змо-
жуть замінити або прем’єр-міністр Денис Шмигаль, або 
вже досвідчений високопосадовець печерських пагорбів 
— голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Бо 
все знову залежатиме від нашої колективної єдності, адже 
що в нас незмінно живе — наш сильний дух. Тож «Геро-
ям слава!», а всім, хто так і не зумів зрозуміти й полюбити 
Україну, і насамперед першим особам — вже досить, ідіть 
з миром!
 Тим більше, що набагато раніше, ніж ви думаєте, в на-
шій країні буде інша влада та інші суспільні настрої. ■

ВТОМИВСЯ?

Та йдіть уже!
За даними джерел «України 
молодої», Зеленський кілька 
разів був готовий скласти 
повноваження  президента

■

Володимир Зеленський.
Фото з сайта komersant.ru.

❙
❙
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Ще два тижні тому здавалося, 
що нафтовидобувним державам 
вдалося знайти засіб проти об-
вального падіння цін на «чорне 
золото»: ОПЕК та низка інших 
країн домовилися про суттєве 
скорочення середньодобового 
видобутку. І справді, вже за кіль-
ка днів ми побачили зростання 
ціни. Яке, втім, тривало недовго, 
— і ціни знову почали хилитися 
донизу. Апофеоз — до речі, та-
кож нетривалий — стався пас-
хальними вихідними: вартість 
бареля американської нафти WTI 
набув від’ємного значення. Тоб-
то, продавці доплачували, аби 
їхній товар хтось узяв... Причому 
в деякий момент торгів на біржі 
цей мінус сягав 37 доларів!

Виробіть і доплатіть!
 Техаський сорт нафти WTI 
коштував «нижче нуля» впер-
ше у своїй історії. У понеділок, 
який в Україні був обливаним, 
а в неправославному світі — ро-
бочим, на торгах Нью-Йорксь-
кої товарної біржі ціна цього 
сорту спершу впала до «нуля» 
доларів, а потім обвалилася ще 
нижче: три, чотири, п’ять до-
ларів — і аж до мінус 37 за один 
барель. Іншими словами, падін-
ня становило 300%.
 Переклавши це речення з 
ділового мовлення на повсяк-
денне, це означає: того дня про-
давці погоджувалися плати-
ти покупцеві своєї нафти за те, 
аби лишень забрали їхній то-
вар... Світ, який пам’ятає ша-
лені ціни за барель, які сяга-
ли понад 120 доларів, здивова-
но знизав плечима і намагався 
спрогнозувати, що буде далі.
 Утім експерти одразу пояс-
нили: падіння короткочасне, і 
воно стосується лише травневих 
ф’ючерсів. Тобто, наразі вести 
мову, що виробникам доведеть-
ся платити за всю нафту, яку 
вони видобувають, доволі перед-
часно. А також чиїсь сподівання 
про крах деяких нафтовидобув-
них країн — наприклад, путінсь-
кої Росії — у найближчій перс-
пективі не справдяться. Не бу-
дуть доплачувати автовласникам 
і на АЗС за те, що вони заправили 
повний бак свого легковика.     
 «Правда в тому, що пада-
ла не ціна на нафту. Точніше, 
не зовсім ціна на нафту. Леті-
ла вниз, вийшовши в негатив-
ну, вартість ф’ючерса, біржо-
вого інструменту, прив’язаного 
до вартості нафти, — пояснив 
інвестиційний банкір Сергій 
Фурса. — І стосувалося це од-
ного сорту нафти — WTI: аме-
риканська нафта, West Texas 
Intermediate».
 Сталося так тому, що, за 
словами Фурси, цей ф’ючерс 
— особливий. «Зазвичай усі 
ці папери — суто спекулятив-
ний, тобто, інвестиційний інс-
трумент, — і люди, які ним тор-
гують, ніяк не зв’язані з реаль-
ними поставками нафти, — на-
писав Фурса на своїй сторінці 
у «Фейсбуці». — Йдеться про 
ставку на ціну, не зважаючи, 
чи це якісний Brent, чи росій-
ський Urals. А ось контракт 
на WTI — особливий, адже він 
прив’язаний до фізичної пос-
тавки до Кушинга, штат Окла-
хома, де побудовані величезні 
сховища нафти. Тож мінус 37 
доларів за барель — це те, що 
відбувається не з нафтою, а з 
ринком нафти». Який сьогодні, 
за словами інвестбанкіра, пере-
живає унікальну технічну си-
туацію: контракт завершуєть-
ся вже упродовж нинішнього 
тижня. А от поставити покуп-
цеві саму нафту неможливо, — 
всі сховища заповнені.

У травні — мінус 37, 
у червні — плюс 20... 
 Тому що, з одного боку, на-
фти споживають усе менше, а з 
іншого — між країнами-вироб-
никами існує торговельна вій-
на, яка стала наслідком падін-
ня попиту після запроваджен-
ня карантину. «Літаки літати 
перестали, машини стали їзди-
ти значно менше, багато вироб-
ництв зупинилися. А виробни-
ки нафти, намагаючись вижити 
один одного з ринку, наростили 
видобуток, — продовжує Фурса. 
— Тож саме зараз виконати цей 
контракт стало неможливо. І ті, 
хто грав на цьому ринку, спеку-
лянти і торговці, виявилися в 
пастці. Саме вони продавали той 
самий травневий контракт і, ма-
буть, були переконані, що ціна 
за нього не може бути негатив-
ною».
 Проте виявилося, що може. 
«Ціна опустилася нижче нуля. І 
тепер власникам ф’ючерсів дове-
деться заплатити за те, щоб хтось 
зберігав їхню нафту упродовж 
найближчого місяця. Десь, — 
резюмував експерт. — Сказати, 
скільки часу продовжиться пе-
ріод Х, наразі неможливо». І це 
не дивно: адже саме США на мі-
сяць стали епіцентром епідемії, 
їхні експортні потужності не доз-
воляють позбутися надлишків 
нафти — охочих купувати зараз 
немає, а запаси нафти в найбіль-
шому американському нафто-
вому хабі в місті Кушинг стано-
вили майже 55 млн барелів, що 
становить близько 67% ємності 
сховищ. Вважається, що доступ 
до сховищ у Сполучених Шта-
тах буде вичерпано протягом на-
ступних двох тижнів.
 Тим часом реальна ціна на на-
фту — якщо вести мову про ціну 
червневого ф’ючерса — коли-
вається у межах 20 доларів за ба-
рель. І саме цей показник вважа-
ють ринковою ціною нафти ста-
ном на сьогоднішній день. Це до-
волі низький показник, який не 
дозволяє більшості нафтовидо-
бувних компаній, скажімо, і тих 

же США, працювати на ринку. 
За підрахунками іноземних екс-
пертів, кількість діючих нафто-
вих бурових установок у США за 
минулий тиждень скоротилася 
на 66, — до 438. Це найменший 
показник починаючи з жовтня 
2016 року. Адже цього ж дня ми-
нулого року в Сполучених Шта-
тах працювало 825 установок.

ОПЕК сказав, ОПЕК зробив!
 Така ситуація стала можли-
вою навіть попри намагання го-
ловного пулу нафтовидобувних 
країн обмежити видобуток «чор-
ного золота». 12 квітня, як ми 
пам’ятаємо, країни ОПЕК оголо-

сили про успіх: видобуток скоро-
тили на 9,7 млн барелів на добу.
 Утім цей крок, як виявило-
ся, був запізнілим. Після демар-
шу Росії 9 березня, яка не дозво-
лила скоротити видобуток, на-
фтові ціни обвалилися на тре-
тину: спершу Brent із понад 50 
доларів за барель упав до майже 
30 доларів, а потім опустився до 
23 доларів. Водночас Саудівсь-
ка Аравія, невдоволена пози-
цією Росії, вирішила наростити 
видобуток із 9 до 12 млн барелів 
на добу, вступивши з Росією у 
цінову війну. Ер-Ріяд активно 
витісняв нафту російської мар-
ки Urals із європейського рин-
ку, пропонуючи збільшити ут-
ричі постачання власного сорту 
Arab Light із великими знижка-
ми. Як наслідок, до 31 березня 
вартість російської нафти опус-
тилася до 13 доларів за барель.
 Росія, зазнавши відчутного 
фінансового удару, виявилася 
значно поступливішою і таки по-
годилася на умови картелю. І на 
світ з’явився документ із п’яти 
головних пунктів. За яким, най-
більші нафтовидобувні держави 

скоротять видобуток нафти на 
9,7 млн барелів на добу з трав-
ня по червень поточного року. 
Квоти РФ і Саудівської Аравії 
становлять по 2,5 млн барелів. 
Мексика, яка попервах не по-
годжувалася парафувати уго-
ду і її представник навіть в од-
носторонньому порядку вийшов 
із  онлайн-наради, яка мала ско-
ротити видобуток на 400 тис. ба-
релів на добу, врешті погодилася 
на 100 тисяч, а решту 300 тисяч 
узяли на себе США.
 Сторони також домовилися 
про ще одне скорочення — на 7,7 
млн барелів на добу — у липні 
поточного року. Плюс іще мінус 

5 млн барелів у грудні 2020 року. 
Комплексний перегляд угоди за-
планували на грудень наступно-
го року, тоді ж її продовжать або 
змінять. США покладуть на свої 
плечі мексиканський внесок, 
а до угоди доєднаються також 
інші країни, наприклад, Канада 
і Норвегія.   

Удар по Росії
 Ринок попервах відреагував 
на угоду з деяким оптимізмом: 
вранці  наступного дня Brent по-
дорожчав на 2,86%. Але вже че-
рез добу він знову обвалився ни-
жче 30 доларів за барель: падін-
ня назагал становило 5%. Тобто, 
песимізм від стану ринків був уд-
вічі вищим, ніж оптимізм від ус-
піхів в ОПЕК. У ситуації, коли 
літаки не літають, а кораблі не 
плавають, нафта стає зайвою. 
І на перший план тут виходить 
проблема місця у нафтосхови-
щах. За прогнозами, вже у дру-
гому кварталі нинішнього року 
надлишок нафти на світовому 
ринку може становити 14,7 млн  
барелів на добу. При цьому віль-
ними залишаються близько 1 

млрд барелів у сховищах, відтак 
їх можуть заповнити вже у трав-
ні. Сьогодні на профільних сай-
тах публікують карти морів, на 
яких біля головних портів чер-
воними цятками позначені на-
фтоналивні танкери, які марно 
чекають своєї черги на розванта-
ження у головних світових пор-
тах. 
 Дехто, як, наприклад, прези-
дент США Дональд Трамп, нама-
гається отримати із ситуації біз-
несовий і політичний зиск. Дня-
ми він заявив: низькі ціни на 
нафту дозволяють Штатам за-
повнити стратегічні сховища, у 
які закачають 75 мільйонів ба-
релів. «Ми зможемо повністю за-
повнити ці нафтосховища: впер-
ше за довгий час і за правильну 
ціну», — заявив господар Біло-
го дому.
 Для Російської Федерації си-
туація не з приємних. Хоча й не 
критична, враховуючи її золо-
товалютні запаси. «Саудівська 
Аравія активно намагається ви-
давити Росію. І дуже часто у неї 
це виходить. А значить, Росія, з 
одного боку, змушена буде ско-
ротити видобуток, а з іншого — 
втрачає свої традиційні ринки 
збуту. Сама ж Саудівська Аравія 
перед тим, як домовитись про 
скорочення видобутку, його ре-
кордно наростила. Тож тепер 
її частка ринку стане більшою. 
При цьому для Росії набагато 
болючішими будуть заходи зад-
ля скорочення видобутку: адже 
відновити його буде непросто, 
а іноді й неможливо. Що може 
як довести до банкрутства низ-
ку тамтешніх видобувних ком-
паній, так і назавжди позбавити 
Росію певної частки ринку», — 
продовжує Сергій Фурса.  
 Утім кардинального впли-
ву на Російську Федерацію цей 
фактор не матиме: з одного боку, 
після скасування карантину по-
пит на нафту відновлюватиметь-
ся, з іншого — наш агресивний 
сусід таки зумів створити у себе 
більш-менш ефективну економі-
ку, накопичивши кошти.

Шанси для України
 Наша держава також нама-
гається отримати зиск від сві-
тової кон’юнктури і вже сьогод-
ні пропонує послуги зі зберіган-
ня нафти. «В Україні є величез-
на нафтотранспортна система, 
де можна зберігати нафту, один 
працюючий завод зі значними 
потужностями для зберігання, а 
також багато нафтопереробних 
заводів, які давно зупинені, але 
на яких принаймні були такі єм-
ності, — написав на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» виконавчий ди-
ректор «Нафтогазу України» 
Юрій Вітренко. — Схоже, біз-
нес зі зберігання нафти зараз 
найприбутковіший. Потрібно 
не проґавити можливості й мак-
симально їх монетизувати. З га-
зом у Європі ситуація поки інша, 
але вже не знаєш, чого очікува-
ти. Може, наші газосховища теж 
скоро стануть найприбуткові-
шим бізнесом».
 А от автовласники можуть не 
сподіватися на дешеве пальне. 
«Український ринок нафтопро-
дуктів — преміальний, на ньо-
му діє неформальна картельна 
змова учасників. Падіння цін на 
нафту не дасть відчутного зни-
ження вартості моторного пали-
ва. По-перше, українські мережі 
закупили нафтопродукти за ці-
ною нафти близько 60 доларів, і 
поки не розпродадуть їх, ціну не 
опустять. Опускають у міру за-
купівлі дешевшої нафти і зни-
ження середньозваженої ціни», 
— цитують ЗМІ директора еко-
номічних програм Українсько-
го інституту майбутнього Ана-
толія Амеліна. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Нафта «в мінусі»
Ринкова вартість бареля залишається на рівні 20 доларів, 
Україна хоче заробляти на оренді сховищ, а ціна на заправках 
найближчим часом не впаде

■

Ножиці цінопадіння: видобувні компанії вже відчувають величезні фінансові втрати через здешевлення нафти, 
а автомобілісти, зокрема українські, ще не мають змоги заощадити завдяки дешевому бензину.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙

Для Росії набагато болючішими будуть заходи задля 
скорочення видобутку: адже відновити його буде 
непросто, а іноді й неможливо.



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, 

13.10, 4.20 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.40 «Одруження наосліп-5»

15.35 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Голос країни-10. Фінал»

ІНТЕР

03.10 «Щоденник вагітної»

03.55 «Орел і решка»

04.35, 4.25 «Україна вражає»

05.00, 4.55 «Телемагазин»

05.30, 22.05 «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, 1.40 «Стосується 

кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Поліцейська 
історія»

13.50 Х/ф «Хто є хто?»

15.55 «Жди мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

23.50 Х/ф «Кохання без 
кордонів»

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 «Доглядальниця»

23.30, 2.00 Т/с «Квиток на двох»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

09.10 Шалена зірка

11.00 Х/ф «Ніккі, диявол-
молодший»

12.40 М/ф «Нікчемний я»

14.10 Х/ф «Темна вежа»
16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

таємна кімната»

19.00 Від пацанки до панянки

21.20 Х/ф «Таксі»
23.10 Х/ф «Дівчина моїх 

жахів»

01.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Т/с «Відділ 44»

06.00 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 13.20 Х/ф «Мерлін»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Еволюція»
16.40 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Теорія змови Прем’єра

21.20 Т/с «Закляті друзі»

22.20 Свобода слова

23.50 Х/ф «Сингулярність»

01.25 Т/с «У полі зору»

02.50 Я зняв!

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 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, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика Африка»

09.30 Д/с «Планета інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

13.15, 14.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

00.30 Спостерігач

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.00 «Top Shop»

05.45 М/ф «Мауглі»

07.00 М/ф «Енеїда»

08.20, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»
08.55 Х/ф «Летять журавлі»
10.45 Х/ф «Кінець гри»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Робін Гуд 

07.55 Новини 

08.00 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.50 Новини 

08.55 Ремесло за призначенням. 

Острів Балі. 

Документальний цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Ірландія. Документальний 

цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Історія України

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія

12.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

12.50 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла»

14.00 Сучасна Україна у звуках. 

Мистецький проєкт у 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.50 М/ф «Атака вірусів. 

Холодний, наче лід»

16.00 М/ф «Атака вірусів. 

Загадки Амальді» 

16.20 М/ф «Атака вірусів. Неос 

один»

16.35 М/ф «Атака вірусів. 

Небезпечні стосунки»

16.50 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Т/с «Епоха честі», с. 67

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Чорногорія. Дощове 

знайомство. Довкола 

Которської затоки 

19.35 Лекторій. Музика. 

Бенджамін Бріттен 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 73

21.00 Новини
21.25 Х/ф «Зрадник»
23.00 Х/ф «Анжело»
01.05 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

02.00 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

02.50 UA.Музика. Кліпи

03.00 Спільно 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

07.10 Х/ф «Маска Зорро»

09.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

11.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.45, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

16.00 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

22.55 Т/с «Аркуш очікування»

01.00 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

02.55 «Найкраще на ТБ»

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, 10.45 «ДжеДАІ-2019»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.45 «ДжеДАІ»
14.40 Х/ф «Гра Ендера»
16.40 Х/ф «Ямакасі»
16.05 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
19.15 Т/с «Опер за викликом»

20.10 Т/с «Звонар»

22.05 Т/с «CSI: місце злочину-

9»
23.50 Х/ф «Точка відриву»
01.05 «Облом.UA.»

04.55 «Загублений світ»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 14.35, 17.40 Yellow

06.10 «Атлетік» — «Атлетіко» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 2.00 Топ-матч

08.10 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

10.00 «Великий футбол»

11.25 «БАТЕ» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.15 Огляд вівторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.45 Суперматч («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-шоу

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.50 «Реал» — «Аякс» (2010 

р. /11). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

17.50 «Баварія» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

19.35 Хет-трик: Маріо Гомес. 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.40 «Баварія» — «Наполі» 

(2011 р. /12). Золота 

колекція Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

21.30 #Залишайся з футболом

22.45, 1.15 «Футбол LIVE»

23.25 «Чорноморець» 

— «Дачія» (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

01.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.10 «Лаціо» — «Мілан» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.05 Журнал 

Ліги чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. / 2015 р.) 

Прем’єра

07.30 «Чорноморець» 

— «Кривбас» (2012 р. 

/13). Чемпіонат України

09.15, 11.45, 5.30 Топ-матч

09.35, 13.50, 0.00 Yellow

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Аякс» (2010 

р. /11). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

12.00 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. / 2015 р.)

14.30, 17.05 Футбол LIVE

15.15 «Чорноморець» 

— «Дачія» (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

17.40, 0.15 «Великий футбол»

19.30 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

20.00 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм» (2018 р. 

/19). Ліга чемпіонів УЄФА

21.45 «Дніпро» — «Севілья». 

Фінал (2014 р. /15). Ліга 

Європи УЄФА

01.40 «БАТЕ» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.30 Огляд вівторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

05.00 «Bundesliga special». 

Підростаючі зірки». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 1.30 Правда життя

09.35, 0.20 Речовий доказ

10.45, 12.45 Дика природа Чилі

11.45, 17.15 Фестивалі планети

13.45 Там, де нас нема

14.45, 20.00 Секретні території

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 Скарби з горища

18.15 Тваринна зброя

19.15 Теорія змови

20.50 Земля 2050 р.

22.30 Планета Земля

02.30 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «Молодість за 

страховкою»
11.30, 17.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. Морський 

сезон»
23.50 Х/ф «Життя за межею»
01.40 Х/ф «Великі надії»
03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 19.30, 

20.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

10.00, 13.00 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка
14.00 Х/ф «Холодне серце»

15.30, 0.00 Країна У

16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

17.30 Богиня шопінгу

22.00 Сімейка У

23.00 Т/с «Королі палат»

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 «Листи від Фелікса»

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 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 «Суперчуття»

17.30 Перша шпальта

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25, 23.55, 2.50, 5.40 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00 Бюджетники

03.00 Х/ф «Стрімголов»
04.50 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»

13.10 «Одруження наосліп-5»

15.05 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.45, 0.25 «Одруження наосліп»

03.20 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

23.50 Х/ф «Кохання без 
кордонів»

03.10 «Щоденник вагітної»

04.25 «Україна вражає»

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, 3.10 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Х/ф «Коханець 
для Люсі»

01.30 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.10 Т/с «Грімм»

12.10 Х/ф «Тихе місце»

13.50 Х/ф «Війна драконів»

15.20 Хто зверху?

17.10, 19.00 Хто проти блондинок

20.50 Х/ф «Таксі 2»

22.20 Х/ф «Конвоїри»

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

11.20, 13.15 Х/ф «Снайпер-4»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Снайпер-6: 

ідеальне вбивство»

15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті 

друзі»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.30 Х/ф «Снайпер»

01.15 Х/ф «Снайпер-2»

02.40 Т/с «У полі зору»

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, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 

0.15 Актуально. 

Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика 

Африка»

09.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська 

школа онлайн для 

учнів 7-го класу

12.30 Є сенс

13.15, 14.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30, 2.15, 5.15 Машина 

часу

16.10 Д/с «Відсутність 

доказів»

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний 

вечір

22.00, 23.00 Д/ф 

«Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Повернення блудного 

папуги»

06.30 М/ф «Василина Микулівна»

06.50 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.55, 20.50, 2.50 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Товариш генерал»
10.40 Т/с «Банкірші»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. Професійні 

байки»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного розшуку»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Ірландія. Документальний 

цикл 

09.30 Ремесло за призначенням. 

Центральна Америка. 

Гватемала. Документальний 

цикл 

10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література 

10.30 Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка

11.05 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика

11.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України

12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія

12.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка

12.50 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла»

13.50 UA.Музика. Кліпи

14.00 Діма Андрієць. Ти можеш 

летіти. Концертна програма 

15.30 Сучасна Музика на 

UA.Культура. ТНМК

15.45 М/ф «Атака вірусів. Удар 

просто в серце»

16.50 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Т/с «Епоха честі», с. 68

18.00 Новини (із сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Чорногорія. Дрова для 

українців. Старовинний Бар. 

Ням-ням. Підсумки 

19.35 Лекторій. Поезія. Найкраще. 

Леонід Талай 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 74

21.00 Новини

21.30 Документальне кіно на 

UA.Культура. «Жива ватра»

22.30 Х/ф «Зрадник»
00.10 Сильна доля. Марія Бурмака 

01.00 Сильна доля. Арсен Мірзоян

01.50 Сильна доля. ДахаБраха 

02.45 UA.Музика. Кліпи

03.00 Спільно 

04.00 Енеїда. Ісаак Бабель 

04.30 Енеїда. Григорій Квітка-

Основ’яненко 

04.55 #ВУкраїні. Борислав. Над 

нафтовою безоднею 

05.25 #ВУкраїні. «Кінець аналогу» 

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Аркуш очікування»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.00, 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 «Акушерка»

01.00 «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, 4.55 «Загублений світ»

13.30 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Саботаж»
15.45 Х/ф «Остаточний вирок»
19.15 Т/с «Опер за викликом»

20.10 Т/с «Звонар»

22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

9»

01.15 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — «Атлетік» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Баварія» — «Інтер». 1/8 

фіналу (2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20, 21.30 #Залишайся з футболом

11.25, 14.15 «Ніч Ліги чемпіонів»

12.25 «Атлетік» — «Шахтар» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.10, 17.35 Журнал Ліги чемпіонів

15.50 «Мілан» — «Реал» (2010 

р. /11). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.00 «Динамо» (К) — «Арсенал» 

(2003 р. /04). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

19.45 Передмова до «Інтер» — 

«Мілан» (2002 р. /03). Золота 

колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

19.50 «Інтер» — «Мілан». 1/2 

фіналу (2002 р. /03). Золота 

колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

22.45, 1.25 «Футбол LIVE»

23.35 «Чорноморець» — «Црвена 

Звезда» (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

02.00 «Суперматчі». Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.10 «Ювентус» — «Інтер» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Шахтар» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів (1999 

р. / 2005 р.) Прем’єра

07.30 «Зоря» — «Металург Д» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Ліги чемпіонів

09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Мілан» — «Реал» (2010 

р. /11). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.50 Yellow

12.00 «Великий футбол»

13.30 Журнал Ліги Європи

14.00 Фінали Ліги чемпіонів (1999 

р. / 2005 р.)

14.30, 17.10 Футбол LIVE

15.20 «Чорноморець» — «Црвена 

Звезда» (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 Хет-трик: Маріо Гомес. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

18.05 «Баварія» — «Наполі» (2011 

р. /12). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

20.00 «Тоттенгем» — «Барселона» 

(2018 р. /19). Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45, 1.00 «Шлях до Базеля»

22.50 «Ліверпуль» — «Севілья». 

Фінал (2015 р. /16). Ліга 

Європи УЄФА

01.55 Топ-матч

02.10, 5.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

03.10 «Атлетік» — «Шахтар» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.30 Правда життя

09.15, 0.20 Речовий доказ

10.25, 12.25, 18.00 Дика природа Чилі

11.25, 17.00 Фестивалі планети

13.25 Там, де нас нема

14.25, 19.50 Секретні території

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Скарби з горища

19.00 Прихована реальність

20.50 Земля 2050 р.

22.30 Планета Земля

02.45 Секти. Контроль свідомості

03.35 Прокляття скіфських курганів

04.25 Потойбіччя. Сни

05.20 Полювання на НЛО

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 19.20 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.45 Х/ф «Планета Ка-Пекс»
02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Т/с «Королі палат»

11.00, 13.00 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Подалі від шаленої 
юрми»

17.30 Богиня шопінгу

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

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 «Листи від Фелікса»

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. Географія

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 «Суперчуття»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.20, 3.00 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

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, 24—25 КВІТНЯ 2020
28 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата на 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,

до кінця року — 393 грн 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,

до кінця року — 513 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

до кінця року — 142 грн 62 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-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною 
такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити найближчим часом, і ви 
отримуватимете газету з другого півріччя. Передплата 
на «Україну молоду» оформлюється як за електрон-
ною версією Каталогу видань України «Преса пош-
тою», так і за друкованим Каталогом видань України 
«Преса поштою». Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах прий мання пе редплати, на сай-
ті ПАТ «Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 Якщо ж ви не передплатили газету на червень, це 
можна зробити до 18 травня.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звер-
таємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Украї-
ну 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, 

13.10, 0.35 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.40 «Одруження наосліп-5»

15.20, 22.45, 23.35 «Світ 

навиворіт-11: Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

02.00 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.45 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

23.50 Х/ф «Кохання без 
кордонів»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.25 «Україна вражає»

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, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.30, 2.00 Т/с «Моє нове життя»

01.30 Телемагазин

04.15 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.10 Т/с «Грімм»

11.50 Х/ф «Шахраї»

13.30 Х/ф «Конвоїри»

15.30 Хто зверху?

17.10, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Таксі 3»

22.20 Х/ф «Все або нічого»

00.30 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 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

11.15, 13.20 Х/ф «Снайпер»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Снайпер-2»

15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті 

друзі»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.25 Х/ф «Снайпер-3»

00.55 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

02.35 Т/с «У полі зору»

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, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика Африка»

09.30 Д/с «Планета інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Про військо

13.15, 14.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10 Таємниці війни

18.15, 19.30 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Іванко з палацу 

піонерів»

06.10 М/ф «Бременські музики»

06.55 М/ф «Ну, постривай!»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45 Т/с «Банкірші»

12.50 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Центральна 

Америка. Гватемала. 

Документальний цикл 

09.30 Ремесло за призначенням. 

Східна Європа. Польща. 

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 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла»

13.55 UA.Музика. Кліп

14.00 Діма Андрієць. Ти 

можеш летіти. Концертна 

програма 

15.25 Сучасна Музика на 

UA.Культура. Хорея 

Козацька

15.50 М/ф «Атака вірусів. 

Пастка для генералів»

16.00 М/ф «Атака вірусів. 

Тріумф і поразка»

16.50 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Т/с «Епоха честі», с. 69

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Азія посеред 

Європи. В гостях в 

американців. Велобум у 

Шкодері 

19.30 Лекторій. Література. 

Найкраще. Іван Багряний 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 75

21.00 Новини

21.30 Каннський Фестиваль 
на UA.Культура. Х/ф 
«Хепі-енд»

23.20 Жива ватра. 

Документальний фільм 

00.15 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

01.15 Сильна доля. Плач Єремії 

02.10 Сильна доля. Христина 

Соловій

03.10 UA.Музика. Кліпи

03.30 Спільно

04.00 Енеїда. Григорій Квітка-

Основ’яненко 

04.30 Енеїда. Олександр 

Довженко 

04.55 #ВУкраїні. «Кінець 

аналогу» 

05.25 #ВУкраїні. Красів. 

Останній притулок 

05.50 Погода

СТБ

05.15, 23.05 Т/с «Аркуш 

очікування»

07.00 «Все буде добре!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.45, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.55 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Життя 

прекрасне»

01.10 «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, 4.50 «Загублений 

світ»
13.15 «Помста природи»
13.30 Х/ф «Солдатики»
15.30 Х/ф «Втікачі»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.10 Т/с «Брати по крові»
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»
01.10 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетік» — «Севілья» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 1.00 Журнал Ліги Європи

08.15 «Динамо» (К) 

— «Арсенал» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15 «Шахтар» — «Атлетік» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.05 Огляд вівторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.30, 17.40 Yellow

14.40, 1.30 Топ-матч

14.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

15.25 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.50 «Реал» — «Ліон». 1/8 

фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.50 Передмова до 

«Ліверпуль» — «Баєр» 

(2001 р. /02). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

17.55 «Ліверпуль» — «Баєр». 

1/4 фіналу (2001 р. /02). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

19.40 «Баєр» — «Ліверпуль». 

1/4 фіналу (2001 р. /02). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.25 Післямова до «Баєр» 

— «Ліверпуль» (2001 р. 

/02). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

22.45 «Црвена Звезда» 

— «Чорноморець» (2013 

р. /14). Ліга Європи УЄФА

00.35 «Футбол LIVE»

01.40 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

02.10 «Лаціо» — «Рома» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. / 2017 р.) 

Прем’єра

07.30 «Говерла» — «Динамо» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 «Bundesliga special». 

Еволюція нападників». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Ліон». 1/8 

фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45, 1.40 Топ-матч

12.00 «Баварія» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.50, 19.50 Yellow

14.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. / 2017 р.)

14.30 «Црвена Звезда» 

— «Чорноморець» (2013 

р. /14). Ліга Європи УЄФА

16.20 Футбол LIVE

16.45 Журнал Ліги Європи

17.15, 5.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 «Бенфіка» — «Шахтар» 

(2007 р. /08). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

20.00 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45, 1.00 «Шлях до 

Стокгольма»

22.50 «Аякс» — «МЮ». Фінал 

(2016 р. / 2017 р.) Ліга 

Європи УЄФА

01.55 «Шахтар» — «Атлетік» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.45 Огляд вівторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 1.30 Правда життя

09.30, 0.20 Речовий доказ

10.40, 12.40, 18.10 Дика природа 

Чилі

11.40, 17.10 Фестивалі планети

13.40 Там, де нас нема

14.40, 20.00 Секретні території

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

19.10 Прихована реальність

20.50 Земля 2050 р.

22.30 Планета Земля

02.30 Професія — альфонс

03.20 Доктор Хайм

04.15 Органи на експорт

05.05 Жертви краси

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.40 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.35, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00 Т/с «Королі палат»

11.00, 13.00 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Земля в облозі»
15.40, 0.00 Країна У

17.30 Богиня шопінгу

22.00 Сімейка У

23.00 Казки У

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 «Листи від Фелікса»

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 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 «Суперчуття»

17.30 Наші гроші

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

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
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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, 5.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 1.50 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-5»

15.40 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 «Гроші-2020»

02.50 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»

13.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»
23.50 Х/ф «У ліжку з 

Вікторією»

02.20 «Щоденник вагітної»
03.30 Х/ф «Захар Беркут»

05.05 «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, 2.00 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 Дволикий Герус

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.30 Х/ф «Любов для 
бідних»

01.30 Телемагазин

05.30 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття Чорної 

перлини»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.10 Т/с «Грімм»

11.50 Х/ф «Та, що пробуджує 

совість»

13.20 Х/ф «Заборонне 

царство»

15.20, 19.00 Хто зверху?

17.10, 18.00 Ревізор. Карантин

20.50 Х/ф «Таксі 4»

22.20 Х/ф «Ніккі, диявол-

молодший»

00.00 Т/с «Київ удень і вночі»

01.45 Служба розшуку дітей

01.50 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.15, 13.20 Х/ф «Снайпер-3»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Снайпер-4: 

перезавантаження»

15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті 

друзі»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

22.30 Х/ф «Снайпер-6: 

ідеальне вбивство»

00.15 Х/ф «Снайпер: 

примарний стрілець»

02.00 Т/с «У полі зору»

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, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика Африка»

09.30 Д/с «Планета інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про рибалку й 

рибку»

06.35 М/ф «Кіт у чоботях»

06.55 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Старий знайомий»
10.40 Т/с «Банкірші»

12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 3.50 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.15 «Склад злочину»

01.00, 2.50 «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 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

06.25 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Рівень Маркуса»

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Східна Європа. Польща. 

Документальний цикл 

09.30 Ремесло за призначенням. 

Індія. 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 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла» 

13.55 Міжнародний День Джазу 

на UA.Культура KOKTEBEL 

JAZZ FESTIVAL. Олег 

Скрипка та Наоні

15.30 Міжнародний День 

Джазу на UA.Культура. 

Тріо Наталії Лебедєвої та 

Лаура Марті на фестивалі 

«Карпатський простір»

16.15 Міжнародний День 

Джазу на UA.Культура. 

Павло Ігнатьєв і Катіко 

Пурцеладзе на KOKTEBEL 

JAZZ FESTIVAL

16.55 Міжнародний День Джазу 

на UA.Культура. Біг Бенд 

Аду

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Міжнародний День джазу 

на UA.Культура. Blue 

Horse. Історія українського 

джазу

20.00 Міжнародний День джазу 

на UA.Культура. Квартет 

Олексія Боголюбова

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Невинний»
23.25 Х/ф «Хепі-енд»
01.15 Сильна доля. Антитіла 

02.05 Сильна доля. Kozak System 

03.00 Спільно 

04.00 Енеїда. Олександр 

Довженко 

04.30 Енеїда. Ольга Кобилянська 

04.55 #ВУкраїні. Красів. 

Останній притулок 

05.25 #ВУкраїні. Одеса. Життя 

навпомацки 

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 23.00 Т/с «Аркуш 

очікування»

07.00 «Все буде добре!»

09.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.10, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.50 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Життя 

прекрасне»

01.05 «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». Ноини

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»

08.35, 12.40, 17.20 «Загублений 

світ»

09.25, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.45 «ДжеДАІ»

10.40 «Рішала»

13.35 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Робінзон Крузо»
15.25 Х/ф «Азартні ігри»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»

01.35 «Облом.UA.»

05.05 «Цілком таємно-2016»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 2.05 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Барселона» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

08.00, 14.50 Yellow

08.10 «Бенфіка» — «Шахтар» 

(2007 р. /08). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 

#Залишайся з футболом

11.15, 14.05 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

12.15 «Порту» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.00 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

15.30, 1.55 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.50 «Реал» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 Журнал Ліги Європи

18.00 «Наполі» — «Порту». 1/8 

фіналу (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

19.45 «Пандурій» — «Дніпро» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

22.45, 1.25 «Футбол LIVE»

23.35 «Чорноморець» 

— «Шкендербеу» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

02.10 «Наполі» — «Мілан» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

04.00 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. / 2014 р.) 

Прем’єра

07.30 «Металург З» — 

«Металіст» (2012 р. /13). 

Чемпіонат України

09.15 Журнал Ліги Європи

09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Барселона». 

? фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45, 13.45, 1.25 Топ-матч

12.00 «Арсенал» — «Баварія». 

1/8 фіналу (2012 р. /13). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

14.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. / 2014 р.)

14.30, 17.10 Футбол LIVE

15.20 «Чорноморець» 

— «Шкендербеу» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 «Металіст» — «АЗ» (2011 

р. /12). Ліга Європи УЄФА

20.00 «Барселона» 

— «Ліверпуль». ? 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45, 0.55 «Шлях до Ліона»

22.50 «Марсель» — «Атлетіко». 

Фінал (2017 р. /18). Ліга 

Європи УЄФА

01.40, 4.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

02.40 «Порту» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

05.15 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 1.30 Правда життя

09.30, 0.20 Речовий доказ

10.40, 12.40, 18.10 Дика природа 

Чилі

11.40, 17.10 Фестивалі планети

13.40 Там, де нас нема

14.40, 19.55 Секретні території

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

19.10 Прихована реальність

20.50 Земля 2050 р.

22.30 Планета Земля

02.30 Легендарні замки 

Закарпаття

03.10 Прокляття відьом

03.55 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

04.40 Запрограмовані долі

05.35 Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.35, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Казки У

11.00, 13.00 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Схід темряви»
15.40, 0.00 Країна У

17.30 Богиня шопінгу

22.00 Сімейка У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

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 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 «Суперчуття»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

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, 24—25 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, 19.30, 4.40 ТСН

09.25 Т/с «Родичі»

17.55 Комедія «За двома 

зайцями»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.15 «Вечірній квартал»

00.00 Х/ф «Вовк з Уолл-

стріт»

02.55 Комедія «Кара небесна»

05.25 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.35, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 15.40, 23.50 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Жди мене. Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 Х/ф «Зозуля с 
дипломом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

08.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

11.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
краю світу»

14.30, 15.20 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
дивних берегах»

15.00, 19.00 Сьогодні

17.40, 19.50 Х/ф «Пірати 
карибського моря: 
мерці не розповідають 
казки»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття Чорної 
перлини»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

12.10 Діти проти зірок

14.00 Х/ф «Таксі»

15.50 Х/ф «Таксі 2»

17.20 Х/ф «Таксі 3»

19.00 Х/ф «Таксі 4»

20.50 Х/ф «Таксі 5»

22.40 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»

01.00 Т/с «Київ удень і вночі»

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.20 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.00 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»

10.25 Х/ф «Близнюки»

12.20, 13.00 Х/ф «Великий 

переполох у малому 

Китаї»

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Острів горлорізів»

16.35, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

22.40 Х/ф «Хеллбой-3: 

відродження Кривавої 

королеви»

01.50 Х/ф «Снайпер-5: 

спадщина»

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, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика Африка»

09.30 Д/с «Планета інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Відсутність доказів»

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

00.35 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55 М/ф «Вінні Пух»

06.45 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.05 М/ф «Капітошка»

07.25, 15.20, 1.50 «Випадковий 

свідок»

08.35 Х/ф «Москаль-

чарівник»

10.10 Т/с «Банкірші»

12.05 Х/ф «Хід конем»

13.40 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

17.50 Х/ф «Благочестива 

Марта»

20.30 Х/ф «Приборкання 

норовливого»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.20 «Склад злочину»

01.10, 2.20 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

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 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Рівень Маркуса»

07.30 М/ф «Листи Фелікса»

09.00 Новини 

09.05 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»

10.50 Х/ф «Король 

Дроздовик»

12.50 Х/ф «Дочка Робін Гуда. 

Принцеса злодіїв»

14.30 Х/ф «Марія-

Антуанетта»

16.10 Х/ф «Невезучий 

папарацці»

18.00 Х/ф «Кумедне личко»

20.05 А тепер усе інакше. 

Українські хіти твоєї 

юності 

21.00 Новини 

21.25 Х/ф «Шпигунська гра»

23.05 Х/ф «Невинний»

01.05 Сильна доля. Оксана Муха 

02.00 Сильна доля. 

Піккардійська Терція 

02.50 UA.Музика. Кліпи

03.00 Спільно 

04.00 Енеїда. Ольга Кобилянська 

04.30 Енеїда. Максим Рильський 

04.55 #ВУкраїні. Одеса. Життя 

навпомацки 

05.25 #ВУкраїні. Заболотне. 

Ослина мрія 

05.50 Погода

СТБ

05.15, 22.45 Т/с «Аркуш 

очікування»

06.35 Х/ф «Мачуха»

08.55 Х/ф «Родина за 

хвилину»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50 «Супермама»

15.25, 18.00, 19.00 «Холостяк»

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, 10.45, 1.15 «Загублений 

світ»

09.30 «Спецкор»

10.10 «ДжеДАІ»

11.40 «Помста природи»

11.50 Х/ф «12 раундів»

13.50 Х/ф «12 раундів-2: 

перезавантаження»

15.35 Х/ф «12 раундів-3: 

блокада»

17.05 Х/ф «Потрійний 

форсаж: токійський 

дріфт»

19.00 Х/ф «Форсаж-4»

20.55 Х/ф «Захисник»

22.30 Х/ф «Раптова смерть»

00.35 Т/с «CSI: Місце злочину-

9»

02.55 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — «Севілья» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

07.40, 13.05 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.05 «Пандурій» — «Дніпро» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

09.50, 13.35 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15 «Шахтар» — «Баварія». 

1/8 фіналу (2014 р. /15). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.45 Суперматч («Славія» 

— «Спарта»). Тревел-шоу

14.40, 2.00 Топ-матч

14.55 Журнал Ліги Європи

15.25, 1.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.50 «Барселона» — «Реал». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 «Ліверпуль» — «МЮ». 

1/8 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

19.20 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 «Карпати» — «Боруссія» 

(Д) (2010 р. /11). Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

22.45, 1.15 «Шлях до Турина»

23.25 «Динамо» (З) — 

«Чорноморець» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

02.10 «Мілан» — «Ювентус» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

04.00 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. / 2012 р.) 

Прем’єра

07.30 «Волинь» — 

«Чорноморець» (2012 р. 

/13). Чемпіонат України

09.15 Yellow

09.25, 11.45, 13.40, 17.35, 2.15, 

4.20, 5.00 Топ-матч

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Барселона» — «Реал». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.00 «МЮ» — «Брага» (2012 

р. /13). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

14.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. / 2012 р.)

14.30, 17.00 «Шлях до Турина»

15.10 «Динамо» (З) — 

«Чорноморець» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

17.40 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.10 «Ворскла» — «Динамо» 

(Б). Плей-оф (2011 р. /12). 

Ліга Європи УЄФА

20.00 «Ювентус» — «МЮ» 

(2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45, 1.25 «Шлях до Баку»

23.15 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал (2018 р. /19). Ліга 

Європи УЄФА

02.30 «Шахтар» — «Баварія». 

1/8 фіналу (2014 р. /15). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.30 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

05.15 Журнал Ліги Європи

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.30 Правда життя

09.50, 0.20 Речовий доказ

11.00, 13.00, 18.10 Дика природа 

Чилі

12.00 Фестивалі планети

14.00 Місця сили

14.50, 17.20, 19.55 Секретні 

території

15.40, 23.30 Загадки Всесвіту

16.30, 21.45 Скарби з горища

19.10 Прихована реальність

20.50 Секрети Другої світової

22.30 Планета Земля

02.25 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 21.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.30 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

19.10 Х/ф «Щурячі перегони»

00.45 «Бійцівський клуб»

01.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 20.00 Танька і Володька

10.00 Казки У

11.00, 13.00 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

16.00 М/ф «Льодовиковий 

період 4: континентальний 

дрейф»

17.30 Богиня шопінгу

21.00 М/ф «Епік»

22.45 Х/ф «Чоботар»

00.30 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30, 

5.30 Новини

09.30, 3.40 Енеїда

10.35 М/с «Книга джунглів»

11.25 М/с «Чорний пірат»

12.15, 0.30 Телепродаж

12.45 «Це цікаво»

13.20 Х/ф «Святий Пилип. Я 

вибираю рай»

17.35, 2.50 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Чилі: дика подорож»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 Х/ф «Древо життя»

04.10 Сильна доля

05.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Комедія «Як украсти 

мільйон»

12.30 Комедія «За двома 

зайцями»

14.05 Комедія «Кухня»

19.30, 5.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020», c. 27

20.25 «Українські сенсації-2020»

21.30 «Вечірній квартал»

23.15, 0.15 «Світське життя-

2020»

01.00 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

02.30 Х/ф «Вовк з Уолл-

стріт»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»
06.35 Х/ф «Северіно»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
12.30 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»

14.00 Т/с «Ні кроку назад!»

20.00, 2.05 «Подробиці»

20.30 «Крутіше за всіх. Краще»
22.20 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»
00.20 Х/ф «Це я»

02.35 Д/п «Шукач ковчегу»

03.25 «Орел і решка. Дива світу-

2»

04.10 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»
05.05 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.40, 15.00, 19.00, 4.50 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.40 Т/с «Сашкова справа»

12.30, 15.20 Т/с «Вище тільки 

любов»

16.45, 21.00 Т/с «Чужі діти»

23.10, 2.15 Т/с «Свій чужий син»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.40 Хто зверху?

14.00 Х/ф «Таксі 5»

16.00 М/ф «Нікчемний я 2»

17.50 М/ф «Нікчемний я 3»

19.20 М/ф «Посіпаки»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»

23.40 Х/ф «Та, що пробуджує 

совість»

01.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Зона ночі

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Факти

06.00 «На трьох»

07.25 Перше, друге і компот!

08.15 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

09.00 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

12.20, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

17.05 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Трансформери-2: 
помста полеглих»

21.45 Х/ф «Хранителі»
00.40 Х/ф «Снайпер: 

примарний стрілець»

02.20 Т/с «У полі зору»

5 канал

5-й 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/с «Дика Африка»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Планета 

інновацій»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

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

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.50 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»

07.40 Х/ф «Вічний поклик»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.45, 3.25 «Випадковий свідок»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»

21.0 Х/ф «Закусочна на 

колесах»

23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»

01.05 «Жорстокий спорт»

03.55 «Речовий доказ»

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 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Листи Фелікса»

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський Тур. 

Мексика. Документальний 

цикл 

12.15 Чилі. дика мандрівка. 

Морські ссавці 

13.15 Чилі. дика мандрівка. 

Південний морський слон 

14.15 Природа. Документальний 

фільм 

15.30 Вивчаючи природу. 

Документальний фільм 

16.40 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Азія посеред 

Європи. В гостях у 

американців. Велобум у 

Шкодері 

17.00 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Бункери, вівці, 

гранати... Скільки коштує 

мандрувати 

17.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Країна заправок. 

Вражаючий Дуррес. 

Брудніше, ніж в Індії

17.40 Країна пісень 

18.45 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

20.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.00 Новини 

21.20 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

23.10 Zelyonka Fest. Somnium/

Нідерланди. Найкраще-

2019

23.50 Zelyonka Fest. Анігіляція. 

Найкраще-2019

00.10 Zelyonka Fest. Було 

бажання. Найкраще-2019

00.55 КлезмерФест. Maromoros 

Project (Hudaki). 

Найкраще-2019

01.50 КлезмерФест. Hazmat 

Modine. Найкраще-2019

03.10 Bouquet Kyiv Stage. 

Концерт зламався. Ігор 

Завгородній — скрипка, 

Анатолій Баришевський 

— фортепіано, Тетяна 

Хорошун — електроніка

04.15 UA.Музика. Кліпи

04.25 Енеїда. Василь Стефаник

04.55 #ВУкраїні. Заболотне. 

Ослина мрія 

05.25 #ВУкраїні. Новодеркул. 

Кінська сила 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Аркуш очікування»

05.40, 9.30 «Неймовірна правда 

про зірок»

06.35 «Все буде смачно!»

08.30 Т/с «Коли ми вдома»

10.50 Т/с «Життя прекрасне»

15.05 Т/с «Акушерка»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.35 «Хата на тата»

22.40 Х/ф «Родина за 

хвилину»

01.15 Х/ф «Мачуха»

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»

22.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»

07.35 «ДжеДАІ-2019»

13.40 Х/ф «Місія на Марс»

15.40 Х/ф «Прибулець»

17.15 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»

19.00 Х/ф «Світ Юрського 

періоду»

21.10 Х/ф «Придорожній 

заклад»

23.15 Х/ф «Геймер»

01.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 8.45 Топ-матч

06.10 «Атлетік» — «Барселона» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.15, 22.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.00 #Залишайся з футболом

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Суперматч (Постшоу). 

Тревел-шоу. Прем’єра

11.10 Yellow. Прем’єра

11.20, 14.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

12.50 «Динамо» (К) — «Порту» 

(2015 р. /16). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Боруссія» (Д) — 

«Баварія» (2013 р. /14). 

Чемпіонат Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

України

19.30 Україна — Чехія. Ліга 

Націй УЄФА

21.20 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

21.50 Yellow

22.45 «Арсенал» — «Баварія». 

1/8 фіналу (2012 р. /13). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.30 «Таврія» — «Карпати» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

02.10 «Інтер» — «Наполі» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

04.00 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Журнал Ліги Європи

07.30 «Таврія» — «Карпати» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15, 23.50 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

09.45, 15.50, 19.50 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Україна — Чехія. Ліга 

Націй УЄФА

13.55, 17.50, 21.50 Yellow

14.05 «Ювентус» — «Інтер» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

16.00 «МЮ» — «Баєр» (2013 р. 

/14). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.00 Франція — Албанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.00 «Реал» — «Барселона» 

(2015 р. /16). Чемпіонат 

Іспанії

22.00 «Шахтар» — «Динамо» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

України

00.20, 4.50, 5.30 Топ-матч

00.30, 3.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

02.00 «Динамо» (К) — «Порту» 

(2015 р. /16). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

05.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45, 1.50 Містична Україна

07.40, 18.20 Правда життя

09.40 Речовий доказ

10.50, 0.00 Секретні території

11.40 Земля 2050 р.

13.20, 21.00 Стародавні світи

16.20 Планета Земля

00.50 Дика природа Чилі

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Ух ти show»

10.00 М/ф «Союз звірів»

11.30 Х/ф «Еркюль і Шерлок 

проти мафії»

13.10 Х/ф «Щурячі перегони»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Квартира»

02.10 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.50 Х/ф «Білосніжка»

13.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Чоботар»

19.00 Х/ф «Назад у 

майбутнє»

21.00 Одного разу під Полтавою

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 «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.30, 

5.30 Новини

09.30, 3.20 Енеїда

10.35 М/с «Чорний пірат»

12.15, 0.30 Телепродаж

12.45 «Це цікаво»

13.20 Х/ф «Донька Робін 

Гуда: принцеса злодіїв»

15.00 UA:Фольк

16.00, 2.50 #ВУкраїні

17.00 «Погляд із середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Чилі: Дика подорож»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Спекотні літні 

ночі»

04.10 Сильна доля

05.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.15, 7.05 «Життя відомих людей-

2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 1.45 «Світ навиворіт»

09.50, 10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

11.45 «Світ навиворіт-11: Китай»

15.45 Мелодрама «Любов із 

випробним терміном»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Музичний марафоy. Ти не 

один»

22.20 Муз. фільм «Гуцулка Ксеня»

00.10 Драма «Припутні»

ІНТЕР

06.15 Х/ф «Сини Великої 

Ведмедиці»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива світу-2»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.00 «Крутіше за всіх. Краще»

14.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Підвіски королеви»

16.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Помста міледі»

18.00 Х/ф «Мачо на колесах»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Темні води»

23.00 Х/ф «Дот»

00.45 Д/п «Секретні файли 

нацистів»

02.30 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.40 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Чужі діти»

13.10 Т/с «Сліди в минуле»

17.00, 21.00 Т/с «Смак щастя»

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Експрес-

відрядження»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Любов для 

бідних»

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із майбутнього»

07.20 Варьяти

08.50 Ревізор. Карантин

09.50 Від пацанки до панянки

12.10 М/ф «Нікчемний я 3»

14.00 М/ф «Посіпаки»

15.40 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»

18.10 Х/ф «Гаррі Поттер і 

келих вогню»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер та 

орден Фенікса»

23.40 Х/ф «Дівчина моїх 

жахів»

02.00 Зона ночі

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 7.15 Громадянська оборона

06.25 Теорія змови

08.05 Т/с «Нюхач»

11.55, 13.00 Х/ф «Острів 

горлорізів»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»

16.05 Х/ф «Трансформери-2: 

помста полеглих»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Трансформери-3: 

темний бік Місяця»

23.20 Х/ф «47 ронінів»

01.20 Т/с «У полі зору»

03.25 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Дика Африка»

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.10, 15.15, 0.20 Невигадані історії

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Планета інновацій»

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Бойовий відлік»

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10, 22.00, 23.00 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

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.55 Х/ф «Добрі наміри»
07.20 «Слово предстоятеля»

07.25 «Страх у твоєму домі»

10.55 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

12.20 Х/ф «Невиправний 
брехун»

13.45 Х/ф «Нерівний шлюб»
17.00 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
21.55 Х/ф «Прихована 

загроза»
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
01.40 «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 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Листи Фелікса»

09.00 Новини 

09.05 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший із мудрих. 
Біблійна Колекція» 

12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Т/с «Полдарк»

19.00 Церемонія нагородження 

ІV Національної кінопремії 

«Золота Дзиґа» 

21.00 Новини 

21.25 Концерт на UA.Культура. 

КоКо Меланж

22.50 UA.Музика. Кліпи

23.00 КлезмерФест. Dj 

Boochyaman. Найкраще-

2019

23.35 КлезмерФест. SHO?!. 

Найкраще-2019

00.35 КлезмерФест. Bandaradan. 

Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. Maromoros 

Project (Hudaki). 

Найкраще-2019

02.20 КлезмерФест. New Tsayt 

Band. Найкраще-2019

03.10 КлезмерФест. Jonych. 

Найкраще-2019

03.55 UA.Музика. Кліпи

04.05 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Аркуш очікування»

05.40, 9.30 «Неймовірна правда 

про зірок»

06.35 «Все буде смачно!»

08.30 Т/с «Коли ми вдома»

10.45 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.10 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.25 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00, 22.00 «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»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.00, 5.20 «Загублений 

світ»

07.45 «ДжеДАІ-2019»

12.40 Х/ф «Капітан Грім»
14.40 Х/ф «Володар морів: на 

краю світу»
17.05 Х/ф «Форсаж-4»
19.00 Х/ф «Kingsman: таємна 

служба»
21.15 Х/ф «Kingsman: золоте 

кільце»
23.55 Т/с «Опер за викликом»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Севілья» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

08.15 «Металіст» — «АЗ» (2011 

р. /12). Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.10 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.40, 15.15, 22.50, 2.00 Yellow

10.50, 13.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

12.00 «Маккабі» — «Динамо» 

(К) (2015 р. /16). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.45 Журнал Ліги чемпіонів

15.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.50 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д) (2013 р. /14). 

Чемпіонат Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

19.30 Словаччин» — Україна. 

Ліга Націй УЄФА

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Суперматч». Тревел-шоу

00.00 Топ-матч

00.10 «Зоря» — «Карпати» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

02.10 «Лаціо» — «Інтер» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Yellow

06.15, 7.00, 21.50, 0.20, 4.55 

Топ-матч

06.30, 13.35, 4.25 Журнал 

«Залишайся вдома». 

Чемпіонат Іспанії

07.30 «Зоря» — «Говерла» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45, 15.50, 19.50 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 12.45 «Головна команда»

10.55 Словаччина — Україна. 

Ліга Націй УЄФА

14.00 «Інтер» — «Ювентус» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

16.00 «Селтік» — «Мілан» 

(2013 р. /14). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 «Сербія» — «Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.00 «Барселона» — «Реал» 

(2015 р. /16). Чемпіонат 

Іспанії

22.00 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

23.50, 5.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

00.30, 3.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

01.40 «Маккабі» — «Динамо» 

(К) (2015 р. /16). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.45, 1.50 Містична Україна

07.35, 18.35 Правда життя

09.35 Речовий доказ

10.45, 0.00 Секретні території

11.35 Секрети Другої світової

13.35, 21.00 Стародавні світи

16.35 Планета Земля

17.35 Політ над Землею

00.50 Дика природа Чилі

02.35 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Барбі представляє 

казку «Дюймовочка»

10.20 М/ф «Союз звірів»

12.00 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.25 Х/ф «Світське життя»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.50 Х/ф «Король 

Дроздовик»

13.00 4 весілля

17.15 М/ф «Епік»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Танька і 

Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

23.00 Країна У

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 «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30, 

5.30 Новини

09.30 Недільна свята меса римсько-

католицької церкви в Україні

10.00 Божественна літургія у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

православної церкви України 

та всеукраїнська молитва

11.30 Недільна літургія Української 

греко-католицької церкви

12.40, 0.30 Телепродаж

13.15 Х/ф «Поряд з Ісусом: 
Юда»

15.00 Країна пісень

16.00, 2.50 #ВУкраїні

17.00 Перша шпальта

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Чилі: дика подорож»

20.25 «Боротьба за виживання»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром

22.00 Х/ф «Янгол»

03.20 Енеїда

04.10 Сильна доля

05.00 Бюджетники
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У світових ЗМІ все часті-
ше інформують про значне по-
гіршення здоров’я диктатора 
комуністичної Північної Ко-
реї Кім Чен Ина. Закритість 
КНДР не дозволяє в цьому 
упевнитися, однак чутки про 
«останні дні» Кім Чен Ина 
не обійшлися навіть без ува-
ги президента США. Чима-
ло джерел припускають: слід 
очікувати зміни влади у Пхе-
ньяні. Хоча навряд чи її випус-
тить з рук комуністична дик-
таторська династія Кімів.
 Наразі представники вла-
ди КНДР всіляко заперечу-
ють повідомлення, нібито їх-
ній лідер перебуває у важко-
му стані після операції на сер-
ці. До того ж, кордони однієї 
з найбільш закритих країн у 
світі з січня повністю закри-
ли через пандемію Covid-19. 
Це ще більше ускладнило і 
так непростий процес отри-
мання і верифікації звідти 
будь-якої інформації. 15 квіт-
ня Кім Чен Ин не з’явився 
на святкуванні дня народ-
ження свого діда, засновни-
ка КНДР Кім Ір Сена, — од-
ному з головних свят країни. 
Такого досі ніколи не трапля-
лося, і багатьом здалося ма-
лоймовірним, щоб керівник 
КНДР міг пропустити цере-
монію знічев’я. Про Ина вос-
таннє повідомляли в офіцій-
них новинах КНДР 12 квіт-
ня. У замітці йшлося, що він 
проінспектував групу удар-
ної авіації, але при цьому 
дату події не вказали. На фо-
тографіях північнокорейсь-
кий лідер виглядав розслаб-
леним і спокійним, як і завж-
ди. З державних ЗМІ також 
відомо, що за день до цього 
він головував на політичних 
зборах. Однак відтоді його на 
публіці не бачили. Минулого 
тижня навіть випробування 
ракетної боєголовки у КНДР 

пройшло без присутності лі-
дера, хоча зазвичай він таку 
подію не пропускав.
 Перші чутки про хворо-
бу Кім Чен Ина з’явилися у 
вівторок, 21 квітня, на но-
виннєвому сайті перебіжни-
ків із КНДР. Анонімне дже-
рело розповіло Daily NK, що 
з минулого серпня північно-
корейський лідер страждає 
на серцево-судинні захво-
рювання, і нібито його стан 
погіршився після декіль-
кох відвідин гори Пектусан. 
Повідомлення, базоване на 
одному анонімному джерелі, 
почали поширювати міжна-
родні видання. З’явилися но-
вини, що розвідслужби Пів-
денної Кореї і США переві-
ряють цю інформацію. Аме-
риканські видання вийшли 
із заголовками, нібито лідер 
КНДР перебуває у тяжкому 
стані після операції на сер-
ці. Уряд Південної Кореї від-
кинув ці повідомлення, так 
само засумнівалися і джере-
ла агенції «Рейтер» у китай-
ській розвідці. Однак інфор-
мацію про операцію на серці 

ніхто досі ні заперечує.
 Це не перше зникнен-
ня Кіма. У 2014 році він ви-
пав із публічного життя на 
40 днів, спровокувавши без-
ліч чуток. Стверджували на-
віть, що його повалили в ре-
зультаті перевороту. Кім по-
вернувся, проте спирався на 
тростину. Державні ЗМІ виз-
нали, що верховний лідер 
має «некомфортний фізич-
ний стан», але залишили без 
відповіді чутки про подагру.
 Порядок успадкування 
влади за умови смерті північ-
нокорейського лідера неоче-
видний, але вона, безперечно, 
має залишитися у правлячій 
комуністичній династії. Са-
мого Кім Чен Ина батько ро-
ками готував до ролі лідера 
держави, щоб забезпечити 
владу Кімів. Наразі найоче-
виднішим кандидатом ви-
дається сестра лідера Кім Йо 
Чжон. У її жилах тече кров 
династії Пекту, як наріка-
ють Кімів на честь священної 
гори Пектусан. Йо Чжон бере 
активну участь у суспільно-
му житті: у березні виступи-

ла з     першою самостійною 
публічною заявою, а рані-
ше часто з’являлася поруч із 
братом на важливих заходах.
Однак усі чекають офіційної 
реакції Пхеньяна на чутки 
про хворобу лідера. Не оду-
жає — влада перейде до сест-
ри. Одужає — то може й роз-
стріляти її через зазіхання на 
владу, як Кім Чен Инуже ро-
бив із членами своєї родини.
 Наразі ж президент США 
Донадьд Трамп заявив: якщо 
інформація про стан здоровя 
Кіма відповідає дійсності, то 
«це дуже серйозно», заува-
живши, що у них склалися 
чудові відносини. «Я хотів 
би, щоб з ним все було нор-
мально», — додав очільник 
Білого дому. ■
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Кім Йо-Чон — молодша сестра
лідера Північної Кореї.

❙
❙

Наказано знищити
 Президент Сполучених Штатів Америки Дональд 
Трамп заявив, що дав розпорядження американсь-
ким військово-морським силам відкривати вогонь по 
іранських бойових кораблях, якщо ті загрожуватимуть 
суднам США. Про це американський президент напи-
сав у середу, 22 квітня, в соціальній мережі Twitter. 
Минулого тижня американські військові зафіксували 
провокаційні дії іранських патрульних катерів у між-
народних водах Перської затоки. Згідно з повідомлен-
ням Пентагону, одразу кілька військових суден Ірану 
на значній швидкості занадто близько пройшли повз 
кораблі ВМС США. Такі дії Пентагон назвав «небез-
печними та провокаційними». Натомість представни-
ки іранського Корпусу вартових ісламської револю-
ції звинуватили згодом американських військових 
у непрофесійній та провокаційній поведінці під час 
маневрів іранських бойових суден. За президентс-
тва Трампа стосунки між Тегераном і Вашингтоном 
істотно погіршилися. Найбільше — після того, як 3 
січня 2020 року американські військові провели поб-
лизу аеропорту Багдада спецоперацію з ліквідацією 
іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь 
іранські військові завдали ракетних ударів по двох 
військово-повітряних базах в Іраку, де дислокували-
ся військові США.

У Таджикистані новий спікер 
парламенту
 Старшого сина президента країни Емомалі Рахмо-
на, Рустамі Емомалі, обрали керівникомМаджлісіміл-
лі – верхньої палати парламенту Таджикистану. Під 
час таємного голосування його кандидатуру підтри-
мали всі депутати палати, повідомляється на сайті 
президентської адміністрації. Рустамі Емомалі з січ-
ня 2017 року був мером Душанбе, а до цього керував 
Агенцією з держфінконтролю та боротьби з коруп-
цією. Відтепер 32-річний Рустамі Емомалі офіцій-
но став другою особою в країні після власного бать-
ка-президента по суті, спадкоємцем хансько-прези-
дентського престолу. Для розчищення сину шляху 
до влади, президент у 2016 році впровадив до Конс-
титуції поправки, які вік для президента країни пони-
зили з 35 до 30 років. Рахмон керує Таджикистаном 
з 1992 року. Має дев’ятеро дітей, серед яких роз-
поділив ролі спадкоємців у владі «демократично-
го» Таджикистану. Ймовірно, старший син може ста-
ти його наступником на президентських виборах, що 
мають відбутися восени цього року. А старша донь-
ка Рахмона, Озода Рахмон, з 2016 року займає по-
саду керівника президентської адміністрації.

Світові не вистачить їжі?..
 За найгіршого розвитку подій пандемія коро-
навірусу може призвести до голоду «біблійного мас-
штабу», застерегли в ООН у середу, 22 квітня. Голо-
ва Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі 
закликав вжити всіх необхідних заходів, аби уникну-
ти такої катастрофи. «Якщо не почати діяти просто за-
раз — забезпечити доступ, не допускати перебоїв з 
фінансуванням і торгівлею, — то можемо зіткнути-
ся з голодом біблійного масштабу вже за кілька мі-
сяців. Час не на нашому боці», — сказав Бізлі. За 
оцінками Світової продовольчої програми ООН, кіль-
кість людей, що голодує, у світі може зрости майже 
удвічі — з 135 до 250 мільйонів. У зоні найбільшо-
го ризику — країни, вражені військовими конфлікта-
ми, економічною кризою та кліматичними змінами. 
Передусім це Ємен, Демократична Республіка Кон-
го, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Су-
дан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті. Загалом 55 країн 
і територій у світі, де мешкають 135 мільйонів лю-
дей, гостро страждають від нестачі продовольства і 
потребують допомоги.
 Вони найбільш вразливі перед наслідками пан-
демії і мають обмежені можливості боротьби з ме-
дичною та продовольчою кризами.

Діагностика за запахом
 Британська асоціація Medical Detection Dogs 
(«Собаки з медичного виявлення») розпочала спіль-
но з дослідниками лондонських школи гігієни та 
тропічної медицини і університету Дарема дресиру-
вати собак на розпізнавання за запахом людей, які 
заражені коронавірусом. Про це повідомила агенція 
«Франс Пресс». Собаки вже ефективно працюють як 
викривачі наркотиків і навіть здатні за запахом викри-
вати у людей окремі форми онкологічних захворю-
вань. «Я маю докази, що собаки здатні розпізнавати 
бактерії та різні хвороби. Тому ми розраховуємо, що 
такий проєкт матиме велике значення для контролю 
розповсюдження COVID-19», — каже глава асоціа-
ції Medica lDetection Dogs Клер Гест. Як зазначає бри-
танська гезета «Індепендент», наразі дослідники пра-
цюють з групою із шістьох собак, які здатні обнюхува-
ти до 750 людей за годину. Раніше ця асоціація успіш-
но дресирувала собак для розпізнання онкологічних 
захворювань та хвороби Паркінсона. Вчені сподіва-
ються, що спеціально навчених собак використовува-
тимуть в аеропортах для контролю пасажирів, які при-
бувають. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Через економічну кризу, викликану 
пандемією спричиненої коронавірусом 
хвороби COVID-19, Єврокомісія запро-
понувала новий пакет макрофінансової 
допомоги для десяти сусідніх країн. За-
гальний обсяг програм становитиме три 
мільярди євро. З них для України перед-
бачено найбільше коштів: 1,2 мільярда. 
Рішення Єврокомісія ухвалила на своє-
му засіданні у середу, 22 квітня, пові-
домляє «Німецька хвиля». «Підтрим-
ка наших сусідів є необхідною у ці часи 
кризи, аби утримати стабільність в усь-
ому регіоні.
 Кризові програми макрофінансової 
допомоги допоможуть десяти країнам 
забезпечити макроекономічну стабіль-
ність та захистити їхніх людей і ком-
панії під час кризи», — заявив виконав-
чий віцепрезидент Єврокомісії з еконо-
міки Валдіс Домбровскіс.
 З пострадянських держав допомогу 
також нададуть Грузії (150 мільйонів 
євро) та Молдові (100 мільйонів). Піс-
ля України найбільший пакет отримає 
Туніс — 600 мільйонів євро. Програми 
діятимуть 12 місяців. Перший транш 
Єврокомісія готова виплатити одразу 
після остаточного затвердження про-
грам і підписання меморандумів про 
взаєморозуміння з урядом країни-от-
римувача. До ухвалення цю програму 
повинні затвердити Рада ЄС і Європар-

ламент. В Україні вона потребуватиме 
схвалення Верховною Радою.
 Макрофінансова допомога — кош-
ти, які Євросоюз виділяє сусіднім краї-
нам, котрі мають проблеми з підтрим-
кою платіжного балансу. Обов’язковою 
умовою надання позики є відновлення 
співпраці України із МВФ. Єврокомісар 
з питань економіки Паоло Джентілоні 
закликав ЄП та Раду ЄС якнайшвид-
ше схвалити цей важливий пакет угод 
про макрофінансову допомогу, повідо-
мили в пресслужбі Єврокомісії. Важли-
во зазначити, що макрофінансова допо-
мога не є безповоротною, а надається у 
формі кредитів за низькою відсотковою 
ставкою. Нині для України діє четверта 
програма такої допомоги у розмірі одно-
го мільярда євро. Половину цих грошей 
Київ уже отримав.
 Для отримання другого траншу Ук-
раїна кілька місяців тому виконала 
політичні вимоги Брюсселя, однак за-
раз справа за програмою МВФ. Як ві-

домо, продовження співпраці з Між-
народним валютним фондом є умовою 
всіх програм макрофінансової допомо-
ги ЄС. Тим часом МВФ очікує від Украї-
ни ухвалення закону про вдосконален-
ня механізмів регулювання банківської 
діяльності (так званого «антиколомой-
ського» закону).
 Президент Володимир Зеленський 
привітав рішення Єврокомісії. «Це без-
прецедентна за обсягом макрофінансова 
допомога. Рішення ЄС — не лише вияв 
солідарності у важкі часи. Це свідчен-
ня, що Україна не помилилася, зробив-
ши європейський вибір. Адже справжні 
друзі пізнаються в біді», — цитує прези-
дента «Європейська правда».
 У пресрелізі на сайті Офісу президен-
та зазначається, що кошти ЄС допомо-
жуть гарантувати макроекономічну ста-
більність України та дозволять державі 
звільнити додаткові ресурси для захис-
ту громадян та пом’якшення наслідків 
пандемії. ■
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Виповнилося 125 років від дня 
народження Юрія Шкрумеляка 
— відомого дитячого письмен-
ника, поета, автора творів про 
визвольну боротьбу Українських 
січових стрільців (УСС) та Ук-
раїнської галицької армії (УГА). 
Саме Юрій Шкрумеляк на зразок 
«Катехизму польської дитини» 
Владислава Белзи (1847—1913) 
написав свій відомий вірш «Сло-
во української дитини».

Січовик Юрза-Мурза
 Юрій Шкрумеляк народився 
18 квітня 1895 року в містечку 
Ланчин над Прутом, на мальов-
ничій Галичині (нині це Над-
вірнянський район Івано-Фран-
ківської області). Навчався в 
сільській школі (1901—1907), 
до 1914 року — в Коломийській 
гімназії. 
 У серпні 1914-го вступив до 
лав Українських січових стріль-
ців. Підхорунжий Юрій Шкру-
меляк співпрацював із пресовою 
квартирою УСС і стрілецьким ча-
сописом «Шляхи», де виходили 
його поезії та дописи. У колі сі-
човиків Юрій Шкрумеляк був 
більше відомим як Юрза-Мур-
за (саме так називається одна з 
його книжок). А його вірш «Пи-
тається вітер смерти» був пок-
ладений на музику композито-
ром Михайлом Гайворонським 
(1892—1949): «Питається вітер 
смерти, //Кому треба нині вмер-
ти. //Гей, гей, гей, гей, //Кому 
треба нині вмерти. //Треба вмер-
ти молодцеві  та січовому стріль-
цеві». 
 До слова, Михайло Гайво-
ронський прославився таки-
ми популярними стрілецьки-
ми піснями, як «Їхав стрілець 
на війноньку», «Синя чічка», 
«Коли ви вмирали». Коли з по-
чатком Першої світової війни 
та розпадом Австро-Угорської 
імперії розпочався національ-
но-визвольний рух Галичини, 
Гайворонський вступив до лав 
Українських січових стрільців 
(УСС), де у складі сотні Василя 
Дідушка брав участь у карпатсь-
ких боях. Згодом Михайло Гай-
воронський стає підхорунжим, 
композитором-диригентом, ор-
ганізатором духового оркест-
ру Українських січових стріль-
ців, інспектором військових ор-
кестрів Української галицької 
армії (УГА). У 1920 році він був 
головним диригентом та інспек-
тором військових оркестрів Ар-
мії УНР (1920). У цей період він 
пише багато творів для духово-
го оркестру та стрілецькі пісні 
на слова Левка Лепкого, Рома-
на Купчинського, Юрія Шкру-
меляка, Василя Бобинського. 
Така творча співпраця об’єднала 
відомих поетів та композиторів 
того часу. 
 Перебуваючи у лавах Ук-
раїнської галицької армії, Юрій 
Шкрумеляк пережив перемоги і 
поразки. Читаючи про випробу-
вання, які випали на долю того-
часних вояків, мимохіть порів-
нюємо їх із нашим часом. Влас-
ні переживання, трагедію УГА 
у «Чотирикутнику смерті», бай-
дужість Європи до України Юрій 
Шкрумеляк описав у книжці 
«Поїзд мерців»: «Приїжджають 
місії — американська, румунсь-
ка, французька, швейцарська, — 
всі оглядають, роблять обіцянки 

на поміч, — і не подають нікому 
руки, від’їжджають, а з собою 
забирають всі наші сподівання і 
наївні надії».

Українець зроду...
 Після війни Юрій Шкруме-
ляк студіював у Львівському уні-
верситеті (1922—1924) та на істо-
рико-філософському факультеті 
Українського вільного універ-
ситету у Празі (1924—1926). У 
1920-х роках співпрацював із 
видавництвом «Світ дитини», а 
у 1930-х — із видавничим кон-
церном Івана Тиктора; був голо-
вним редактором журналу для 
дітей «Дзвіночок». Популяр-
ними стали його пригодницько-
фантастичні повісті «Чота кри-
латих» (1928) та «Вогні з поло-
нини» (1930). 
 Головний герой «Чоти кри-
латих» хорунжий Василь Крук 
був командиром пробоєвої чоти 
УГА, яку посилали на відпові-
дальні ділянки фронту у боях 
за Львів, під час Чортківської 
офензиви, в боях за Збручем. 
Побратими, які вижили у цій 
війні та під час епідемії тифу, 
повертаються до Галичини, де 
знаходять багатий скарб. Крук 
із побратимами перебирають-
ся на Закарпаття, де в Ужгороді 
будують завод, на якому створю-
ють зброю майбутнього — летю-
чий підводний човен, — щоб во-
ювати за волю України. 
 Цікавим є дослідження на-
укового співробітника музею 
Марійки Підгірянки Василя Ле-
вицького, який порівняв твор-
чість двох талановитих поетів, 
які адресували юним читачам ці 
патріотичні рядки, Юрія Шкру-
меляка і Марійки Підгірянки. 
Порівняймо. В Юрія Шкруме-
ляка: «Хто ти? Хто ти такий?// 
Українець зроду.// По що жи-
веш?// Для народу.// Який герб 
твій?// Лев в блакиті.// Любиш 
нарід?// Над все на світі.// Не 
покинеш? Радше згину.//А в що 
віриш?// В Україну!» 
 А так у Марійки Підгірян-
ки: «Хто я!// Українець — моє 
ім’я// Гордий лев — моє знаме-
но// Рідна хата — це мій рай// 
Україна — це мій край.// Любов 

моя — нарід мій.// Труд для ньо-
го не важкий!// За нього віддам 
життя //Бо Вкраїни я дитя». 
 Зі сторінок часопису «Світ 
дитини» Юрій Шкрумеляк із 
любов’ю звертався до наймен-
ших читачів: «...любі діточки, 
читачі «Світика». Варто нагада-
ти, що він як редактор запрошу-
вав до співпраці з «Дзвіночком» 
та «Світом дитини» і Марійку 
Підгірянку. Чоловік поетеси 
Августин Домбровський, готую-
чи розділ «Дитяча розвага» для 
збірника «Українське дошкіл-
ля» (Львів, 1936), подав кілька 
віршів Юрія Шкрумеляка. 
 «Знадобилося багато часу, 
щоб зібрати поетичне й прозове 
колосся з друкованого поля ба-
гатотомних річників міжвоєн-
ного періоду двох світових воєн, 
дитячих часописів «Дзвіночок», 
«Світ дитини», «Сільський гос-
подар», «Наша справа», «Ка-
лендаря «Просвіти», календа-
ря «Золотий колос», шкільних 
читанок та окремих книжкових 
видань плодовитого письмен-
ника з Галичини, які помере-
жані більш як двома десятка-
ми літературних псевдонімів й 
криптонімів», — пише Василь 
Левицький. Найчастіше Юрій 
Шкрумеляк підписувався під 
своїми творами так: Юра Шкру-
меляк; Ю; Ю. Ігорків; Ігорків; І; 
Ю. І; Ю. Ш; Ш; Юра; Юрасик; 
Івась; Іван Сорокатий; Смик; О. 
Підгірський; Максим Цимба-
ла; Ґнотик; Олекса Залужний; 
Юрза — Мурза. 
 Літературний побратим 
Юрія Шкрумеляка письменник 
Іван Гришин-Грищук у третьо-
му часописі «Червона калина» 
за 1991 рік у статті «Один з чоти 
крилатих» писав: «Після окупа-
ції Галичини поляками Шкру-
меляк був змушений виїхати до 
Чехо-Словаччини. Закінчив Ук-
раїнський вільний університет, 
в якому лекції з україністики чи-
тав академік Степан Смаль-Сто-
цький. Не раз зустрічався на лі-
тературних вечорах із Олександ-
ром Олесем, Спиридоном Черка-
сенком, Микитою Шаповалом, 
істориком Дмитром Дорошен-
ком». У 1939-му Юрій Шкруме-

ляк працює вчителем, стає чле-
ном Спілки письменників, пише 
збірку поезій «Пісня про радісну 
осінь» яка була видана в Києві 
наступного року. Утім вона не 
принесла поетові радості. «Виз-
волителі» почали встановлюва-
ти свої порядки. Чимало побра-
тимів Юрія Шкрумеляка зазна-
ли репресій. 

Його страдницький шлях
 Не уникнув страдницького 
шляху і стрілецький поет Юрій 
Шкрумеляк. У 1945 році був за-
суджений на 10 років за «анти-
радянську діяльність», відбував 
покарання в Печорських табо-
рах. Після повернення (1956р.) 
був реабілітований. 
 «Розпочалися митарства 
і тортури у катівнях НКВД. 
Новітні інквізитори домагалися 
не так того, що було, як того, що 
могло бути. У 1955-му Юрій Ан-
дрійович, відбувши строк «від 
дзвінка до дзвінка», повернув-
ся до отчого дому. Деякий час 
проживав у Коломиї, потім пе-
реїхав до Львова. Через рік вид-
рукував збірку віршів «Сопілка 
співає», з-поміж рядків якої не-
важко вичитати не так спів, як 
плач. Після десяти років неволі 
поет із надзвичайним завзят-
тям узявся за улюблену справу 
життя, не підозрюючи, які під-
водні рифи очікують на нього. 
Був сповнений великих задумів 
і планів, мав що сказати і бага-
то працював. Але видавці не пос-
пішали друкувати його: йшлося 
не так про те, що і як написано, 
як ... ким написано. І це боліс-
но переживав митець. Тому за-
вжди діставалось йому «на горі-
хи» за свою життєву позицію, 
за постійне нагадування  в своїй 
писанині «чиї ми діти». Рока-
ми імена славетних галичан — 
і Марійки Підгірянки, і Юрія 
Шкрумеляка — були оповиті не-

домовленою таємничістю й пря-
мували у забуття з «білими пля-
мами» у біографії», — пише до-
слідник Василь Левицький. 
 Не менш трагічною була доля 
літературного побратима Юрія 
Шкрумеляка Івана Гришин-
Грищука, який зазнав пекла Пе-
чорлагу, Мінлагу, Камишлагу, 
Озерлагу. Так розплачувалися 
«крилаті» за своє українство... 
Проте, пройшовши кола пекла, 
Юрій Шкрумеляк не втратив 
найголовнішого — віри в люди-
ну, любов до української дити-
ни. Навіть перекладаючи поезії 
з інших мов, Юрій Шкрумеляк 
вкладав у них щиру українську 
душу. Особливо він цікавився 
творчістю польської письменни-
ці Марії Конопніцької (1842—
1910 рр.), яка тривалий час 
мешкала у Львові. Поезія, пере-
співана Шкрумеляком, вражає 
мелодійністю, в якій бринить 
любов до рідної землі.  
 Він — автор понад 30 книг 
для дітей. Друкувався у видан-
нях «Червоної Калини». Окре-
мими книгами вийшли: поема 
«Сон Галича» (1920 р.), проза 
«Поїзд мерців» (1922 р.), «Аве-
лева жертва» (1926 р.), повість 
«Чота крилатих» (1928 р.), 
повість «Огні з полонин» (1930 
р.), п’єса «Стрілець невмиру-
щий» (1938 р.), повість «Високі 
гори і низини» (1939 р.), збірки 
поезій «Пісня про радісну осінь» 
(1940 р.), «Сопілка співає» (1957 
р.), вибрані твори «Привіт Го-
верлі» (1964 р.).
 Його земне життя скінчило-
ся у давньому Львові 20 листо-
пада 1965 року, поховали пое-
та на Личаківському цвинтарі. 
Тож пам’ятаймо Юрія Шкруме-
ляка, який залишив прийдеш-
нім поколінням безцінний дар 
— «Слово української дитини»: 
«Українцем я зовуся, й тою на-
звою горджуся!» ■

ПОСТАТЬ

Поет стрілецький і знавець дитячих душ
Юрія Шкрумеляка піддавали тортурам у катівнях НКВС

■

Книги Юрія Шкрумеляка.
Фото з сайта libnadvirna.info.

❙
❙

Юрій Шкрумеляк часто друкувався під псевдонімами.
Фото з сайта ukrlit.net.

❙
❙
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«Життя — це боротьба! Працюйте, вчіться, самовдосконалюйтесь! 

Ми повинні самі створювати себе, своє життя, свою кар’єру, 
своє майбутнє».

Сергій Бубка
президент Національного олімпійського коміте-
ту України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що старт токійської Олім-
піади перенесли на літо 2021 року, віт-
чизняні олімпійці активно просили в 
української влади дозволу на бодай 
якісь тренування поза своїм житлом, 
котрі сприяли б підтримці фізичної 
форми в умовах карантину.
 Особливо неприємною затяжна па-
уза могла би бути для тих, кому ще на-
лежатиме боротися за олімпійські лі-
цензії. Загалом, спеціалісти з фізич-
ної підготовки визнають, що виходити 
з подібної «фізичної сплячки» спорт-
сменам буде доволі складно. Тож у Ка-
бінеті Міністрів України за пропози-
цією Міністерства молоді та спорту, 
котре після структурного відновлення, 
нагадаємо, очолив знаний спортсмен 
та менеджер Вадим Гутцайт, 15 квіт-
ня дозволили всім спортсменам штат-
них збірних команд проводити індиві-
дуальні тренування (біг, ходьба, їзда 
на велосипеді, рух на активних візках 
для спортсменів з інвалідністю) під час 
карантину. 
 «Ми отримали кілька десятків звер-
нень від федерацій та просто небайду-

жих. Мета нашого міністерства — на-
давати спортсменам усі належні умо-
ви для повноцінного та безперервного 
тренування. Тому, розуміючи, як це 
важливо для кожного спортсмена про-
довжувати свої тренування, було при-
йнято відповідне рішення», — пояс-
нив Вадим Гутцайт. Водночас міністр 
закликав атлетів відповідально ста-
витися до карантинних вимог під час 
своїх тренувань на відкритому повітрі 
— дотримуватися соціальної дистанції 
та виконувати всі санітарно-гігієнічні 
правила задля запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції. 
 Щоправда, через тиждень «спор-
тивному» міністерству довелося вно-
сити певні роз’яснення щодо органі-
зації тренувань в умовах карантину, 
наголосивши, що займатися олімпій-
цям дозволяється лише на відкрито-
му повітрі, в безпосередній близькості 
до місць їхнього проживання, вздовж 
вулиць, доріг та в супроводі лише од-
нієї особи, відповідальної за організа-
цію тренувального процесу. При ць-
ому слід обов’язково дотримуватися 
безпечної дистанції між особами, ви-
користовувати засоби індивідуально-

го захисту, а також дотримуватися від-
повідних санітарних та протиепідеміч-
них заходів, встановлених у конкрет-
ному населеному пункті.
 У міністерстві наголосили, що тако-
го роду тренування спортсменам пот-
рібні для покращення їхнього фізич-
ного і психологічного стану, розвитку 
фізичних якостей та спеціально-тех-
нічної підготовки (в разі такої можли-
вості), а також відновлення і корекції 
фізичних затрат.
 Як показують соціологічні дослід-
ження, під час затяжного карантину в 
українців відчутно зростає рівень де-
пресії. І, зрозуміло, спортсмени в ць-
ому сенсі не виняток. Аби покращити 
морально-вольові якості вітчизняних 
олімпійців, на пряму онлайн-лінію з 
ними вийшов навіть президент НОК 
України Сергій Бубка.
 «Ви повинні бути сильними й гід-
но прийняти те, що вже сталося. Пот-
рібно рухатися лише вперед і продов-
жувати підготовку в існуючих умовах. 
Необхідно приймати нові виклики сьо-
годення й продовжувати свою робо-
ту. Життя — це боротьба! Працюйте, 
вчіться, самовдосконалюйтесь! Ми по-

винні самі створювати себе, своє жит-
тя, свою кар’єру, своє майбутнє. Про-
довжуйте цю боротьбу й ви переможе-
те всіх», — наголосив Сергій Бубка. ■

Віталій МОХНАЧ

 У Західній Європі поступо-
во послаблюють карантинні об-
меження, котрі були введені 
після оголошення Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я 
пандемії коронавірусу. Незаба-
ром там мають відновитися ок-
ремі футбольні чемпіонати. Од-
ними з перших свої внутріш-
ні баталії поновлять німецька, 
австрійська та чеська футболь-
ні федерації. За словами ди-
ректора Німецької футбольної 
ліги Крістіана Зайферта, меди-
ки країни розробили спеціаль-
ний протокол, який дозволяє 
безпечно рухатися від коман-
дних тренувань до офіційних 
матчів.
 Днями ж в УЄФА відбулася 
відеоконференція, в якій взяли 
участь представники 55 євро-
пейських футбольних асоціа-
цій, керівництво Європейсь-
кого футбольного союзу напо-
легливо рекомендувало націо-
нальним федераціям дограти 
внутрішні чемпіонати. Інакше 
— країни матимуть проблеми 
з допуском до наступного євро-
кубкового сезону.
 При цьому поточні розігра-
ші Ліги чемпіонів та Ліги Євро-
пи, перервані всередині берез-
ня, хочуть дограти в серпні — 
вже після того, як завершать-
ся всі національні чемпіонати 
й кубки. Аби за місяць пройти 
насичену програму єврокубко-
вого «плей-оф», у планах Євро-
пейського футбольного союзу 

проведення поєдинків із періо-
дичністю в три дні. Не відкида-
ють в УЄФА й можливості про-
ведення матчів національних 
збірних, для чого планується 
відкриття спеціальних «вікон» 
восени 2020 року.
 Проте представники ВООЗ 
закликають керівництво УЄФА 
в найближчий рік взагалі від-
мовитися від проведення між-
народних матчів, аби не створю-
вати умови для повторного по-
ширення Європою коронавірус-
ної інфекції.

 Переслідуючи таку ж ціль, 
у Нідерландах до кінця літа по-
довжили заборону на всі масові 
заходи, зокрема й проведення 
футбольних поєдинків. Тож у 
Королівському футбольному 
союзі країни повідомили, що, 
найімовірніше, нинішній се-
зон слід вважати завершеним. 
До того ж раніше про достроко-
ве завершення національного 
чемпіонату оголосили у сусід-
ній Бельгії.
 Натомість клуби італійсь-
кої серії А під час засідання 

ради ліги виказали одноголос-
не бажання завершити сезон-
2019/2020, проводячи матчі з 
дотриманням суворих протиепі-
демічних заходів. Цікаво, що 
дану ідею підтримали й пред-
ставники колективів, які не 
так давно виступали категорич-
но проти відновлення чемпіона-
ту. Приміром, на початку квіт-
ня керівництво «Брешії», котра 
представляє однойменне місто 
в найбільш постраждалому від 
коронавірусної інфекції регіоні 
Італії — Ломбардію, вийшло із 

заявою, де висловлювалося не-
бажання догравати сезон, поси-
лаючись на «сумну реальність 
міста». Так само у заяві йшло-
ся й про значні фінансові про-
блеми клубу, котрі важко ви-
рішити й через які немає мож-
ливості повернути гроші влас-
никам сезонних абонементів за 
незіграні матчі. Однак увімкну-
ти «реверс», схоже, клуби зму-
сили ризики ще більших фінан-
сових втрат, пов’язаних із неви-
конанням великих телевізій-
них контрактів.
 Вочевидь, аналогічні про-
блеми турбують й англійську 
прем’єр-лігу, у котрої існують 
неймовірні за обсягами бага-
томільярдні домовленості з те-
левізійниками. Відтак клуби 
АПЛ зійшлися на тому, що бо-
дай до кінця травня вони вза-
галі не будуть обмірковувати 
можливість дострокового завер-
шення чемпіонату, виказавши 
при цьому прихильність повно-
цінному дограванню турніру. 
 Додамо, що в сусідній з Ук-
раїною Польщі вже визначили-
ся з приблизною датою рестарту 
національної першості. У пові-
домленні Польського футболь-
ного союзу йдеться про те, що 
матчі чемпіонату мають понови-
тися в період 30 травня — 6 чер-
вня. Чвертьфінальні ж баталії 
Кубка країни планують зіграти 
27 травня. При цьому, як заяв-
ляє президент ПФС Збігнев Бо-
нек, усі поєдинки, майже точ-
но, проходитимуть без гляда-
чів. ■

ОРГПИТАННЯ

На карантин зважай, але вдосконалюйся
Вітчизняні спортсмени мають можливість проводити індивідуальні тренування 
в умовах карантину

■

Як і більшості спортсменів, знаній 
фехтувальниці Ользі Харлан нелегко 
дався факт переносу Олімпіади 
через пандемію коронавірусу.
Фото з «Інстаграму».

❙
❙
❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Догравання з обмеженнями
У Європейському футбольному союзі просять національні федерації дограти призупинені через коронавірус 
внутрішні турніри

■

У Нідерландах футбольні баталії можуть поновитися не раніше осені 2020 року, а переможцем перерваного 
чемпіонату має стати господар «Йохан Кройф Арени» (на фото) — «Аякс».
Фото з сайта knvb.com.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Моя дружина плутає не тіль-
ки педалі, а й машини. У кого зник 
«Опель»?

* * *
 Любий, якщо тебе засудять, я 
поїду з тобою в Сибір, але шубу тре-
ба придбати заздалегідь.

* * *
 — Я вчора був на базарі й зуст-
рів циганку.
 — І що?
 — Лише за 10 доларів дізнав-

ся, що я дурень.

* * *
 Добре, коли твою працю пова-
жають, але краще, коли її оплачу-
ють.

* * *
 На змаганнях син питає тата:
 — А чому всі біжать?
 — Хто прибіжить першим, отри-
має золоту медаль, другий — сріб-
ну, третій — бронзову.
 — А навіщо всі інші біжать?

Головиха поряд з сучасними Кайдашами
Мама-артистка Олени Галл-Савальської не рекомендувала доньці наслідувати свою професію

По горизонталі:
 1. Планета кохання, сусідка 
Землі. 4. Великий кухоль, об’ємом 
майже в літр. 7. Африканська анти-
лопа. 8. Страшна хвороба, яка у се-
редні віки виморила пів Європи. 10. 
Хижий звір, який полюбляє курей 
і погано тхне. 13. Герой казки Ган-
са-Християна Андерсена, що розно-
сив сни. 15. Великий часовий промі-
жок. 16. Те, що лишається від буб-
лика, якщо його з’їсти. 17. Комаха, 
яка в байці просила допомоги в му-
раша. 18. Загальна назва молочних 
продуктів. 20. Кручений ... — народ-
на назва квітки іпомеї. 21. Витопта-
не місце для відпочинку худоби, 
найчастіше біля водопою. 22. Один 
із двох легендарних американських 
бандитів початку ХХ століття. 23. 
Витка кущова або деревна рослина, 
поширена переважно в тропічних і 
субтропічних лісах. 24. «По діброві 
вітер віє, гуляє по полю. Край доро-
ги ... тополю до самого долу». (Та-
рас Шевченко). 25. Опади, про які 
мріють аграрії. 26. Осяйне коло над 
головою святого на іконах. 29. Хіт-
парад. 31. Іспанський варіант імені 
засновника роду Баскервілів, від 
якого пішло прокляття. 32. Місто в 
Росії, поблизу Петербурга. 33. Полі-
тична організація. 
По вертикалі:
 1. Українська письменниця і 
сценаристка, авторка сценарію філь-
му «Кіборги» та серіалу «Спіймати 
Кайдаша». 2. Австралійський стра-
ус. 3. Шанобливе звертання до стар-

шого чоловіка у народів Сходу. 4. Го-
стрий, прямий, тупий. 5. Нове пріз-
вище боксера Кассіуса Клея, яке він 
прославив у боксі. 6. Знаменитий у 
70-х шведський співочий квартет. 8. 
Британський державний діяч, якому 
радянський уряд у 20-х роках писав 
відповідь. 9. Біла бавовняна ткани-
на, яка згадується в одній із поезій 
Павла Тичини. 11. Напівсолодке гру-
зинське вино. 12. Відомий голланд-
ський художник. 14. Один із вина-
ходів авторки «Робітника і колго-
спниці», скульпторки Віри Мухіної, 
який зацінували пияки. 19. Як рід-
ні називали Катерину Білокур? 24. 
Злість, роздратування. 27. Монголо-
татарська форма правління. 28. Річ-
ка, яка в Європі має назву Західний, 
а в Україні — Південний. 29. Місто 
на Закарпатті, популярний пункт пе-
ретину кордону. 30. Вугільний район 
Німеччини.■

Кросворд №32
від 17—18 квітня

Дара ГАВАРРА

 Цю мініатюрну жінку мільйо-
ни глядачів по всьому світу 
запам’ятали за роллю у культово-
му серіалі 80-х «Династія», коли 
домогосподарки завмирали перед 
екранами, аби «долучитися» до 
життя мільйонерів, які, як повідав 
нам кінематограф, також плачуть. 
Важко було не помітити цю яскра-
ву блондинку з ідеальними фігу-
рою і вродою, але не зовсім ідеаль-
ним характером. Як виявилося, в 
житті актриса також не була анге-
лом. Після не менш гучної слави 
серіалу «Район МелРоуз», шести 
номінацій на «Золотий глобус» в 
зірки почалася сіра, а згодом і чор-
на смуга, адже прохідні комедії, в 
яких вона знімалася, вже не при-
носили того успіху й слави, до якої 
звикаєш, як до наркотиків. Влас-
не, це й стало причиною, що Хізер 
пристрастилася спочатку до алко-
голю, а згодом і до наркотиків. Це 

лише поглибило депре-
сивні стани, спричи-
нило спроби суїциду, 
через що актриса пот-
рапляла до психіат-
ричних клінік. Два 
роки тому її на-
віть арештували 
за... побиття сво-
го бойфренда. Зву-
чить смішно, адже 
як могла ця тен-
дітна жінка поби-
ти нехай навіть і 
слабкого, проте ж 
чоловіка? На його 
тілі знайшли лишень 
подряпини та ссадна, однак близь-
ким пані Локлір довелося виплати-
ти заставу. 
 Та все ж Хізер довела всім і 
собі в першу чергу, що вона така 
ж сильна духом і характером, як і 
її телевізійні героїні. Ось уже рік, 
як 58-річна актриса не вживає ал-
коголю, про що вона й повідоми-

ла на своїй 
сторінці в «Інстаграмі». «Про лю-
дину можна багато чого дізнати-
ся за її реакцією на дощовий день, 
втрату багажу чи різдвяну гірлян-
ду, що заплуталася. Життя іноді 
дає другий шанс, і ви повинні вмі-
ти залишати щось у минулому», — 
процитувала зірка на своїй сторін-
ці слова американської письмен-
ниці Майї Анджелоу. ■

з 27 квітня до 3 травня

 Овен (21.03—20.04). Обрати іншу лінію 
поведінки буде нескладно. Ви зможете шука-
тимете проходи замість того, щоб долати пе-
репони з розгону.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Дехто з вас легкий 
флірт сприйматиме як звичайну інтрижку, але з ча-
сом виявиться, що ви зустріли свою половинку.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Довгі розду-
ми ні до чого не приведуть. Все одно доведеться 
приймати рішення. Усе залежить тільки від вас.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). В особистому жит-
ті стануться значні зміни. Причиною буде зус-
тріч, яка через свою раптовість скидатиметь-
ся на удар блискавки.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Вам належить зай-
нятися домашніми спавами. Це може бути ре-
монт, заміна меблів або прикраса інтер’єру.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Не треба 
з’ясовувати стосунки. Користь принесуть 
тільки зусилля, спрямовані на досягнення 
гармонії.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). На роботі ра-
димо відшліфувувати досягнуті результати, 
Спроби вибрати собі ласий шматок ні до чого 
не приведуть.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви не знаєте, 
за що вхопитися, і дуже з цього приводу пе-
реживаєте. Тож варто віддатися на волю роз-
міреного плину життя.
 Днi: спр. — 1; неспр. — 3.

 Стрілець (23.11—21.12). Чекайте сюр-
призів. Це може бути премія, подарунки від 
близьких і коханих, несподівані, але приєм-
ні новини.
 Днi: спр. — 28; неспр. — 29.

 Козеріг (22.12—20.01). Жити і працю-
вати належить без суєти, тоді у вас буде впе-
неність, що життя цілком вдалося.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Останнім ча-
сом ви помітили, що друзі вас використо-
вують. Будьте обережні, уникайте пліток та 
інтриг.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Риби (20.02—20.03). Щоб покращити 
фінансове становище, недостатньо мати хо-
рошу роботу. Заручіться підтримкою впливо-
вих людей.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

«РОКОВИНИ»

Зірка «Династії» 
«зав’язала»
Хізер Локлір відсвяткувала річницю 
тверезості

■

25—26 квітня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вiтер пiвден-
но-західний, 7-12 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+16...+18. Післязавтра вночі +6...+8, удень +12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ і мокрий 
сніг. Славське: вночi +4...+6, удень +12...+14. Яремче: 
вночi +7...+9, удень +14...+16. Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень 
+13...+15. Рахiв: уночi +5...+7, удень +14...+16.

23 квітня сніговий покрив відсутній.

Хізер Локлір.❙
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