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В Україні штучно зменшують 

потужності електростанцій на 

відновлюваних джерелах — у світі 

ж вони активно розвиваються і 

потроху витісняють традиційні

стор. 4»

Попри заборони 

російської влади 

кримські татари 

18 травня вшанують 

жертв геноциду 

Кіловати під тиском

стор.15»стор. 2»

РИМА ТИЖНЯ

Народ і слуга
Міні-байка 
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Вже рік, як у народу є слуга. 
Народу сильно він допомага. 
Турбується щомиті про народ 
Й за це не вимагає нагород. 
Народ хотів би вже віддячити йому, 
Слуга: — Не треба. Сам собі візьму. 
Й одного ранку замість пирога 
Суху скоринку подає народові слуга. 
Народ слузі: — Мене ти обібрав! 
Слуга народові: — Ти сам мене обрав.

■

Не зраджувати депортованих

У перевізників закінчилося терпіння — не тільки через об’єктивні причини, пов’язані з пандемією, а й через «безголові»  рішення урядовців.
Фото з сайта zn.ua.

❙
❙

До «вікна можливостей», 
як на ковзанах до Казахстану?

стор. 3»

У третьому за рангом 

світовому дивізіоні 

українська збірна 

затрималася невипадково

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,689 грн 

1 € = 29,029 грн

1 рос. руб. = 0,364 грн

Після скасування карантину ми плануємо відновити вихід «України молодої» у звичайній періодичності. 

Умови передплати на друге півріччя  —  стор. 7

У масках, але 
з послабленнями
У Києві протестують транспортники
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«Обов’язково прийде час, коли ми всі зберемося в звільненому від російських 
окупантів Криму і разом вклонимося пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 
народу, обіймемося зі славними учасниками кримськотатарського національного руху, 
привітаємо звільнених із російських катівень нинішніх кримських політв’язнів».

Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
склали втра-

ти столичного міського бюджету через 
пандемію, констатував мер Києва Віталій 
Кличко.

1,5 млрд гривень
с к л а л и 

збитки Укрзалізниці та інших транспортних де-
ржпідприємств через корупціонерів, заявили в 
НАБУ.

робочих 
місць

буде створено в Україні згідно з про-
грамами уряду, зазначив прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль.

осіб
с к л а -

дає чисельність ЗСУ, такі дані оп-
рилюднили на офіційному вебсайті 
Міністерства оборони України.

доларів США
зібрали українські 

волонтери неприбуткової організації Nova Ukraine зі США 
для забезпечення захисту українських лікарів, які борють-
ся з Covid-19.

Понад 1 млрд 250 тис. Більше 100 тис. 50 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАРЛАМЕНТ

Посади 
бодай одного 
друга...
Остаточну крапку в 
процесі розірвання 
«шлюбу» ПриватБанку 
з Коломойським 
поставлено...
Ярина КОРЧИНСЬКА

 13 травня Верховна Рада провела 
два позачергові засідання. На першому 
— в другому читанні та в цілому ухва-
лено так званий «антиколомойський» 
закон щодо удосконалення деяких ме-
ханізмів регулювання банківської 
діяльності, що не дозволить повернути 
ПриватБанк Ігорю Коломойському.
 Загалом за закон проголосували 
270 народних депутатів із присутніх 
381-го. До речі, колишні співробітни-
ки медіахолдингу Ігоря Коломойсько-
го, які наразі є народними депутата-
ми фракції СН, голосували проти або 
не голосували за закон взагалі. На це 
вказують дані з офіційного сайта Вер-
ховної Ради. 
 Також депутати розглянули проєкт 
Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо додаткової під-
тримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникнення і поширення ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19). За-
галом було розглянуто 26 законопроєк-
тів. 
 На другому вечірньому засіданні 
народні депутати прийняли постано-
ву ВР щодо підтримки санкцій проти 
російських інтернет-сервісів «Одно-
классники» та «ВКонтакте». Строк дії 
попереднього трирічного терміну забо-
рони закінчується 15 травня. А тому 
Служба безпеки України запропонува-
ла подовжити санкції проти російсь-
ких соціальних мереж ще на 3 роки.
 Окрім прийняття законів, парла-
ментарі заслухали звіт уряду. 
 Як заявила після засідання народ-
ний депутат від фракції «Європейська 
солідарність» Ірина Геращенко, під 
час години запитань до уряду прем’єр-
міністр Денис Шмигаль не задоволь-
нив депутатів відповідями. «На жаль, 
ми бачимо абсолютно непрофесійний 
уряд, який, здається, живе в іншій 
країні, бо не має відповіді на жодне 
запитання. Наша фракція цікавила-
ся тим, що турбує щодня українців. 
Коли запрацює громадський транс-
порт? Коли лікарі отримають 300% 
доплати, обіцяних владою, до своїх 
абсолютно злиденних зарплат? Коли 
вони отримають у нормальній кіль-
кості захисні засоби? Де ділись тести, 
закуплені за державні гроші? Чому 
виявилося, що ці тести неякісні і їх не 
можна взагалі використовувати для 
будь-якого тестування? ... Ми не по-
чули від прем’єр-міністра жодної від-
повіді на жодне запитання» — сказа-
ла Ірина Геращенко. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби збройні формування Російсь-
кої Федерації, їхні поплічники та найманці 14 разів по-
рушили режим припинення вогню. На донецькому на-
прямку в районі відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» неподалік Гнутового, Опит-
ного, Талаківки та Широкиного противник обстрілював 
наші позиції з гранатометів різних систем, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької зброї.
 По околицях Старогнатівки окупанти двічі задія-
ли гранатомети різних систем.
 Біля Авдіївки, Павлополя та Верхньоторецька 
противник двічі вів вогонь — із 82-міліметрових мі-
нометів, гранатометів різних систем, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької зброї. 
 На луганському напрямку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного угруповання «Північ» во-
рог поблизу Кримського відкривав вогонь із забороне-
них Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, за-
галом випустивши 20 мін, а також автоматичних стан-
кових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 

 По околицях Оріхового окупанти застосували 120-
міліметровий міномет, гранатомети різних систем, ве-
ликокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поруч 
із Катеринівкою, Луганським, Зайцевим та Хутором 
Вільним загарбники порушували режим припинення 
вогню, застосувавши 82-міліметрові міномети, авто-
матичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
 Внаслідок ворожих обстрілів троє  бійців зі скла-
ду Об’єднаних сил отримали поранення. На жаль, іще 
один український захисник отримав поранення, не 
сумісні з життям. 
 Злочинні дії російських окупантів безкарними не 
залишилися. За даними розвідки, за цей період війсь-
ковослужбовці Збройних сил України поранили вісь-
мох російських окупантів. 
 Тим часом, за словами заступника міністра обо-
рони України з питань європейської інтеграції Ана-
толія Петренка, російська агресія проти України при-
звела до того, що площа районів, забруднених міна-
ми та вибухонебезпечними залишками війни, стано-
вить 7 тис. кв. км на підконтрольній уряду території 
Донбасу та 14 тис. кв. км — на окупованих тери-

торіях Донецької та Луганської областей і АР Крим. 
 Наразі 29 груп розмінування Збройних сил Ук-
раїни, а також 16 піротехнічних команд Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій виконують за-
вдання з розмінування на звільнених територіях 
Донецької та Луганської областей України. На сьо-
годні урядові групи з розмінування очистили по-
над 35 тис. 500 га земель, понад 2 тис. км доріг, 
1 тис. км залізничних шляхів, виявили та знищи-
ли понад 460 тис. вибухонебезпечних предметів та 
залишків війни. ■

НА ФРОНТІ

Розмінування територій
Понад 20 тисяч квадратних кілометрів забруднено 
вибухонебезпечними залишками війни

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

 Старший солдат Олександр Карпика 1996 р. 
н. загинув 13 травня під час виконання службо-
вих обов’язків у складі сил та засобів ООС на те-
риторії Луганської області, поблизу Золотого під 
Катеринівкою. Про це повідомили у Вінницькій 
ОДА.
 Військовослужбовець отримав вогнепальне 
кульове наскрізне проникне поранення від кулі 
снайпера. Під час оперативного втручання, на 
жаль, не вдалося врятувати життя бійця. Олек-
сандр входив до 30-ї бригади Новоград-Волин-
ської військової частини. В армії прослужив чо-
тири роки. Ще не був одружений.
 «Для матері впав весь всесвіт, неможливо 
уявити, як їй це перенести, щойно матір повідо-
мили голова села, воєнком та атовці району, — 
процитувала 14 травня народну депутатку Лари-
су Білозір вінницька газета «33 канал».

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Із квітами, чорними стрічками та мо-
литвою кримські татари планують про-
вести меморіальні заходи до Дня пам’яті 
жертв депортації 18 травня. Незважаю-
чи на карантин та репресії окупаційної 
влади, у Меджлісі заявили — всі органі-
заційні заходи планують виконати. До 
76-ї річниці початку депортації й гено-
циду кримських татар радянською вла-
дою проведуть пам’ятні заходи як на ма-
териковій Україні, так і в анексованому 
Росією Криму. Окрім цього, згадати про 
депортованих кримських татар плану-
ють і в низці країн світу. 
 В анексованому Криму будуть під-
няті кримськотатарські прапори з 
чорною стрічкою на домівках, а до 
пам’ятників жертвам геноциду учас-
ники покладуть квіти групами по 3-5 

осіб у засобах індивідуального захис-
ту. Запевняють: усі карантинні вимо-
ги буде виконано. Відбудеться також 
хвилина мовчання, а ще заплановано 
флешмоби пам’яті. 
 На материковій частині Украї-
ни так само відбудеться покладання 
квітів, а також додадуться молебні, он-
лайн-зустрічі та вебінари. Як зазначив 
голова Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Рефат Чубаров, сьогодні як 
ніколи актуально пам’ятати про ті дні 
й вшановувати тих, хто потерпав від 
радянської влади. «Кримські татари 
завжди, навіть у найбільш безвихід-
ні роки вигнання і комендантського 
режиму, не зраджували пам’ять про 
жертв депортації, ні на хвилину не зу-
пинялись у своїй боротьбі за повернен-
ня на свою Батьківщину», — заявив 
Чубаров. 

 Також він додав, що робитиме все 
можливе, щоб Крим повернувся до Ук-
раїни :«Обов’язково прийде час, коли 
ми всі зберемося у звільненому від росій-
ських окупантів Криму і разом вклони-
мося пам’яті жертв геноциду кримсько-
татарського народу, обіймемося зі слав-
ними учасниками кримськотатарського 
національного руху, привітаємо звіль-
нених із російських катівень нинішніх 
кримських політв’язнів». ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Не зраджувати депортованих
Попри заборони російської влади кримські татари 18 травня вшанують жертв геноциду

■

Світлана МИЧКО

 П’ятничного 15 травня о 15.00 роз-
починає роботу всеукраїнський «Від-
критий ринок» — соціальний онлайн 
проєкт підтримки невеликих сільгосп-
підприємств, який ініціювала тернопіль-
ська громадська організація «Освітньо-
аналітичний центр розвитку громад» у 
партнерстві з Асоціацією міст Украї-
ни за підтримки Міжнародного фон-
ду «Відродження». Відтепер фермери 

з усієї України зможуть розміщати ін-
формацію про свою продукцію на спе-
ціальному інтерактивному сайті https://
rynok.in.ua , а споживачі легко знаходи-
тимуть там усе потрібне. 
 Як повідомив виконавчий дирек-
тор Тернопільського регіонально від-
ділення Асоціації міст України Ігор Гір-
чак, протягом останніх кількох років 
консультанти АМУ з питань місцево-
го економічного розвитку працювали 
з органами місцевого самоврядування 

в усіх областях країни щодо сприяння 
створенню та розвитку дрібних фер-
мерських господарств і малих сімей-
них кооперативів. Адже таке підпри-
ємництво соціально важливе для гро-
мад, оскільки не лише наповнює міс-
цеві бюджети, а й зменшує безробіття 
через самозайнятість населення. 
 «Проєкт «Відкритий ринок» під-
тримає мікробізнес у важкі часи каран-
тину та економічної кризи, зменшить 
ризик ліквідації чи банкрутства ма-
леньких господарств, допоможе знай-
ти нові ринки збуту виробленої чи ви-
рощеної продукції», — зазначив він. 
 Керівник тернопільського «Освіт-
ньо-аналітичного центру розвитку гро-
мад» Максим Черкашин звертається 
по допомогу до всіх, хто може донес-
ти інформацію про «Відкритий ри-
нок» до дрібних фермерів та сімейних 

фермерських господарств. «Розуміє-
мо, що в сільській місцевості онлайн-
сервіс може бути не таким зручним, як 
класичні методи, — зазначив він, — 
проте класика на карантині не працює. 
Новий же проєкт справді запрацює на 
повну потужність, якщо нам вдасться 
залучити якомога більше мешканців 
села». 
 Виконавчий директор Асоціації 
міст України Олександр Слобожан 
висловив переконання, що проєкт іс-
нуватиме та розвиватиметься і в по-
дальшому, коли складні карантинні 
часи минуть. «Адже всі ми знаємо, 
що майбутнє — за сучасними техно-
логіями. Тому Асоціація міст Украї-
ни підтримала цю ініціативу і закли-
кає громади сприяти її максимально-
му поширенню та залученню місцевих 
сільгоспвиробників». ■

СОЦІУМ

На базар у мережу
Стартує проєкт підтримки дрібних фермерів

■
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підприємств
в Україні скидають стоки 

у водойми без очищення, повідомляє 
Держводагентство України.

560 вишу
України жителі тимчасово оку-

пованих територій Донбасу та Криму цьогоріч змо-
жуть вступати за спрощеною процедурою, конста-
тує пресслужба Міністерства освіти і науки.

українських містах
потужні промені світ-

ла у нічному небі 12 травня привертали увагу 
до сфери культури в умовах карантину, в якій 
офіційно працює 250 тис осіб.

впаде
українсь-

кий ВВП у 2020 році, йдеться в пре-
срелізі Європейського банку ре-
конструкції та розвитку.

рази
скоротилися торік доходи великих та 

середніх агропідприємств, заявив директор На-
ціонального наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» академік НААН Юрій Лупенко.

До  91 У 20 На  4,5% У 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КАРАНТИН

У масках, але з 
послабленнями
У Києві протестують транспортники

■

Дмитро СНЄГИРЬОВ

 Наразі Україна не позбулася 
загрози насичення внутрішнього 
ринку контрафактними алкоголь-
ними, тютюновими виробами та лі-
карськими препаратами виробниц-
тва самопроголошених «респуб-
лік». Тоді як власне у сепаратист-
ській «ЛНР» набирає нових обертів 
протистояння між співробітниками 
її так званих двох міністерств — 
внутрішніх справ і держбезпеки.
 Ще 5 березня співробітниками 
так званого «МВС ЛНР» у містеч-
ку Вахрушеве був зупинений авто-
мобіль ВАЗ-2121, який перевозив 5 
тисяч пачок тютюнових виробів ві-
домого бренду без марок акцизно-
го збору, передбачених законодавс-
твом самопроголошеної «ЛНР». 
 Згодом, 29 березня, на за-
сіданні «надзвичайної санітар-
но-протиепідемічної комісії» са-
мопроголошений «міністр МВС 
ЛНР» Ігор Корнет повідомив, що 
співробітники «міністерства» за-
тримали понад 50 осіб, які неза-
конно перетнули лінію бойового 

зіткнення на човнах через річку 
Сіверський Донець. Корнет під-
креслив, що його підлеглі про-
довжать заходи щодо виявлен-
ня місць незаконного перетину 
лінії зіткнення. За його ж інфор-
мацією, за кілька березневих днів 
було затримано 30 осіб, що неза-
конно перетнули лінію розмежу-
вання з боку території, підконт-
рольної Україні. 
 Тоді підлеглі Корнета завади-
ли планам іншого ватажка теро-
ристів «ЛНР» Леоніда Пасічника 
реалізувати контрафактну тютю-
нову продукцію на території Украї-
ни та РФ і перекрили налагодже-
ний роками трафік, який перебу-

вав під контролем «МДБ ЛНР».
 За інформацією джерел на 
сході України, цей трафік працю-
вав як канал незаконного пере-
міщення з території України на те-
риторію самопроголошеної «ЛНР» 
продуктів харчування. Також через 
цю переправу йшов лом золота і 
срібла. Дорогоцінні метали, ствер-
джуть, заходили на територію ро-
веньківського ювелірного заводу 
«Агат», де вироблялася ювелір-
на продукція для подальшої реалі-
зації на території України і РФ. У 
зворотному напрямку, з території 
«ЛНР» на територію, контрольо-
вану ЗСУ, човнами переправляли 
контрафактний алкоголь і тютюн. 

  Наразі, за інформацією міс-
цевих джерел аналітичного від-
ділу ГІ «Права справа», «міністр 
МВС ЛНР» Ігор Корнет видав роз-
порядження про проведення пре-
вентивних заходів щодо блоку-
вання каналів незаконного пере-
міщення контрафактних товарів 
із території окупованих районів 
Луганської області, на територію 
України і РФ. Зокрема, силами 
«МВС ЛНР» будуть відпрацьо-
вані Слов’яносербський і Красно-
донський райони. І це є свідчен-
ням лише того, що між силовими 
структурами самопроголошеної 
«республіки» йде війна за фінан-
сові потоки. ■

«ДОНБАСНАШ»

Війна за фінансові потоки
Між силовими структурами самопроголошеної «ЛНР» 
загострюється боротьба

■

Людмила КОХАН

 Заходи у межах екопроєкту 
«Хто, як не ви?» в онлайн-просторі 
14 по 21 травня організовує жур-
нал «Культурний тренд». Головна 
мета — привернути увагу до питан-
ня взаємовідносин між людиною та 
природою і сприяти тому, щоб ко-
жен глядач поставив собі важливі 
запитання про те, другом чи воро-
гом він є зовнішньому світові?
 Програма проєкту передбачає пре-
зентацію експозиції робіт сучасних 
українських митців, об’єднаних еко-
логічною темою, а також висвітлен-
ня питання впливу мистецтва на ви-
рішення екологічних проблем через 
низку онлайн-заходів. У прямих ефі-
рах відбуватимуться творчі зустрічі 
зі спеціально запрошеними гостями, 
зокрема, засновницею «Видавниц-
тва Старого Лева» Мар’яною Савкою 
та режисером Олексою Кравчуком. 

Читатимуть уривки драматургічних 
творів на екотеми: п’єси Дмитра Тер-
нового та Катерини Пенькової. Пре-
зентують вистави Антона Романова 
та Юлії Федоренко. 
  «Ми ретельно працювали над 
тим, аби максимально використати 
переваги онлайн-формату, сприяти 
тому, щоб кожен глядач зміг відчу-
ти проєкт, незважаючи на те, що він 
відбуватиметься у віртуальному про-
сторі», — коментує куратор екопро-
єкту Вікторія Степанець. 

 Прямі ефіри у межах проєкту 
будуть проводитись у партнерстві 
з ресурсом OpenTheatre. Презента-
ція проєкту та посилання на транс-
ляції прямих ефірів будуть опуб-
ліковані у Facebook на сторінках 
журналу «Культурний тренд» та 
заходу.
 Після покращення ситуації у 
світі екопроєкт «Хто, як не ви?» 
буде реалізовано офлайн. І, як за-
певняють організатори, такий фор-
мат передбачатиме оновлення. ■

ДОВКІЛЛЯ

Еко-онлайн-культура
Митці культивують питання взаємовідносин між 
людиною та природою

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цього тижня у Харкові, Сумах та Черкасах 
почався збір донорської плазми у пацієнтів, які 
вже вилікувалися від коронавірусу. Благодійну 
акцію організувала компанія «Біофарма», що 
планує розробити і виготовити гіперімунний іму-
ноглобулін для боротьби з цією хворобою. 
Потреба в такому препараті виникла не випадко-
во. «Сьогодні у світі немає жодного доведеного 
методу лікування Covid-19, — каже харківська 
лікарка-інфекціоніст Валентина Маслова. — А 
ті препарати, що позиціонуються як ефективні, 
мають широкий спектр побічних дій та реак-
цій, особливо з боку серцево-судинної системи. 
Саме тому виникла потреба у пошуку альтерна-
тивних методів лікування». 
 Родзинка нового методу пов’язана зі здат-
ністю плазми нашої крові зберігати так звані ан-
титіла пам’яті про ту чи іншу перенесену хво-
робу. Сильна імунна система хворого виробляє 
їх сама, але цей процес триває кілька тижнів. 
І оскільки при лікуванні Covid-19 час відіграє 
особливо важливу роль, з’явилася ідея вилучи-
ти специфічні імуноглобуліни з плазми тих, хто 
вже перехворів на цей вид грипу, й виготовити 
унікальний фармпрепарат.
 «Поки імунна система хворого буде ство-
рювати власні клітини пам’яті, ці введені «ін-
фекційні агенти» вже допомагатимуть організ-
му, оскільки «знають», як і з чим боротися», — 
каже експерт департаменту охорони здоров’я 
Харківської облдержадміністрації, імунолог Те-
тяна Хіміч. 
 Наразі центри заготівлі та переробки плаз-
ми трьох регіонів закликають людей, що вже 

вилікувалися від коронавірусу, прийти на допо-
могу іншим. Для початку досліджень, що три-
ватимуть на базі компанії «Біофарма», потріб-
но зібрати не менше 300 літрів крові від 500 па-
цієнтів. Кожен донор отримає за свою послугу 
650 гривень. 
 Директор «Харків-плазма» Галина Сіро-
штан каже, що названа сума — не плата за до-
норство, а покриття витрат на дорогу. Увесь 
зібраний матеріал проходитиме ретельне об-
стеження на сучасному лабораторному облад-
нанні та шестимісячну «обсервацію» і лише піс-
ля цього потрапить на завод. Це говорить про те, 
що нові ліки від Covid-19 з’являться не скоро, 
але потреба в них, за словами фахівців, залиша-
тиметься актуальною ще досить тривалий час. 
Тобто згубний штам прийшов надовго, і цю ре-
альність варто сприймати більш усвідомлено. 
 Боротися з новим викликом, що вже виріс 
до статусу цивілізаційного, низка фармацевтич-
них фірм вирішила спільними зусиллями. На-
разі «Біофарма» приєдналася до міжнародного 
альянсу з розробки та виробництва новітнього 
препарату. До складу цього об’єднання ввійшли 
компанії США, Японії, Німеччини, Великобри-

танії, Франції та Швейцарії. 
 Галина Сіроштан каже, що участь України у 
цьому проєкті допоможе отримати не лише діє-
вий, а й значно дешевший вітчизняний імуног-
лобулін. Потреба у ньому й надалі залишаєть-
ся високою. У лікарнях того ж Харкова, за сло-
вами Валентини Маслової, незважаючи на пос-
лаблення карантину, щодня кількість хворих 
зростає на 20 відсотків. ■

Українські фармацевти приєдналися 
до міжнародного альянсу з розробки
та виробництва препарату 
проти коронавірусу.
Фото з сайта uzhgorod.in.

❙
❙
❙
❙
❙

COVID-19

Здай антитіла пам’яті!
Людей, які перехворіли на коронавірус, просять 
допомогти виготовити рятівні імуноглобуліни

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Країна поступово вихо-
дить з карантину, проте обме-
ження планують продовжити і 
після 22 травня. Про це заявив 
прем’єр-міністр Денис Шми-
галь, додавши,що до жорс-
тких обмежень повертатися не 
планують. Столиця почала ви-
ходити з карантину поступово, 
проте у перший день послаб-
лень у місті було зафіксовано 
десятибальні затори на доро-
гах. У мерії вже звернулися до 
уряду з проханням: із 25 трав-
ня повністю відновити роботу 
громадського транспорту. 
 «Метро має відкритися для 
роботи у звичному режимі. Це 
дозволить перерозподілити 
потік пасажирів і нормалізува-
ти роботу всього громадсько-
го транспорту столиці», — за-
значив мер Віталій Кличко. Він 
виступає проти запроваджен-
ня спецперепусток для проїз-
ду в метро, бо це лише «ство-
рить величезні натовпи». Мер 
підкреслив, що метро має пра-
цювати у звичайному режимі, 
адже не у всіх містян є мож-
ливість добиратися до робо-
ти власними автівками. На за-
сіданні парламенту прем’єр-
міністр Денис Шмигаль зазна-
чив, що з 22 травня в країні 
буде діяти адаптивний каран-
тин, тому влада на місцях змо-
же визначати, які послаблен-
ня будуть застосовані. Проте 
поки триває епідемія,і метро 
буде запущено лише на треть-
ому етапі виходу з карантину.
 У більшості західних ре-
гіонів послаблення почали дія-
ти від середини тижня. «Дуже 
раді, що нарешті відкрили літ-
ні тераси. Тому що вдома сиді-
ти дуже важко два місяці. Зда-
валося, що це легко, але це не 
так. Відчувається така свобо-
да, що можна пройтись, поди-
хати повітрям, поїсти на вули-
ці, нарешті, та випити кави», 
— розповідає львів’янка Оле-
на Маковій. 
 Проте вже у перший день 
послаблень не минулося і 
без порушень. У львівській 
кав’ярні зафіксували недотри-
мання санітарних умов і велике 
скупчення людей в одному міс-
ці. Заклад були змушені зачи-
нити. У інших кав’ярнях влас-
ники запевняють: відвідува-
чам міряють температуру, у 
приміщеннях дезінфікують по-
верхні, відстань між столика-
ми півтора—два метри. «Най-
цікавіше — це вимірювання 
температури. Треба звикну-
ти до того, щоб його включи-
ли в процес, що кожного відві-
дувача необхідно перевіри-
ти. Кожному на стіл поставити 
антисептики та контролюва-
ти носіння масок і рукавичко у 
персоналу», — коментує влас-
ник львівської кав’ярні у центрі 
міста Олексій Довбиш.

 Утім, у деяких містах пос-
лаблення карантину виріши-
ли відтермінувати. Усе тому, 
що кількість інфікованих по-
чала збільшуватися. Така си-
туація, наприклад, у Львівсь-
кій області, тоді як Львів уже 
поступово виходить з епідемії. 
Не поспішають пом’якшувати 
карантин і в Чернівецькій об-
ласті, де зафіксована найбіль-
ша кількість хворих на коро-
навірус. Там і надалі під за-
бороною робота салонів краси 
та магазинів, стоматологічних 
кабінетів. Однак місцева вла-
да дозволила відновити роботу 
ресторанів , але в режимі до-
ставки або на виніс. Тим часом 
у МОЗ заявили,що така ситу-
ація не суперечить їхній пос-
танові, адже місцева влада 
може сама вирішувати, які га-
лузі варто послаблювати. «На-
приклад, у Києві закриті тор-
говельно-розважальні центри 
або в Чернівецькій області не 
працюють салони краси — це 
те, що можна назвати адаптив-
ним карантином», — заявив 
міністр охорони здоров’я Мак-
сим Степанов. 
 Тим часом десятки авто-
бусів з’їхалися з усієї країни 
до центру столиці. З плаката-
ми в руках «Ми хочемо жити», 
«Економіка без транспорту не 
працює», «У мене немає гро-
шей на таксі», «Припиніть гіб-
ридний карантин» другий день 
поспіль перевізники, попри 
дощ, протестують і вимагають 
від Кабміну дозволу на внут-
рішні та міжнародні переве-
зення. Від початку карантину 
вони призупинили роботу. За-
певняють: готові дотримувати-
ся усіх санітарних норм, голо-
вне — щоб влада дозволила 
працювати. 
 «Ми чекали, довго чекали 
рішення уряду, але ці подвійні 
стандарти змушують виходити 
на протест. Ми два місяці си-
димо без роботи, я приїхав до 
Києва зі Львова своїм автобу-
сом, я хочу працювати, зароб-
ляти гроші. Врешті, це необхід-
но і людям. У нас сотні містян 
готові вже їхати на заробітки, 
але немає чим доїхати. Уряд 
робить усе для того, щоб ми 
почали просто нелегальну ро-
боту, хіба це нормально? Тому 
ми оголосили безстроковий 
протест і будемо тут, допоки 
не винесуть рішення і не доз-
волять нам працювати», — за-
явив у коментарі «УМ» водій 
Олександр Петрашко. 
 Від середи протестуваль-
ники спричинили значні за-
тори в центрі Києва, зокрема 
на вулицях Трьохсвятительсь-
кій, Грушевського, Хрещатик та 
на Володимирському узвозі. У 
поліції ж запевнили, що право-
охоронці забезпечують право-
порядок під час акцій в урядо-
вому кварталі. ■
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Зелену енергетику в Україні — навіть 
попри рекордні обсяги інвестицій та 
перспективність цього напрямку у сфері 
вітчизняної енергетики — вважають го-
ловним винуватцем усіх бід нашого енер-
гетичного комплексу. Мовляв, саме че-
рез неї влада змушена відключати блоки 
українських атомних електростанцій.
Утім досвід зарубіжних країн, наприклад 
США, свідчить: альтернативна енерге-
тика не тільки не заважає державам 
забезпечити електроенергетикою своїх 
співгромадян, а й суттєво допомагає 
тримати баланс, заощаджувати викопні 
джерела енергії та суттєво зменшує за-
бруднення довкілля.

Нікому не потрібні мільярди 
 За підсумками минулого 2019 року 
Україна ввійшла в топ-10 рейтингу ін-
вестицій у зелену енергетику щорічно-
го звіту Climatescope 2019, що його готує 
агенція Bloomberg New Energy Finance. 
За минулий рік ми здійснили карколом-
ний стрибок, піднявшись із 63-го місця 
одразу на восьме!
 За даними Держенергоефективності, 
наша держава за дев’ять місяців минуло-
го року збільшила загальну потужність 
«зеленої» енергетики вдвічі. Всього ж 
торік у нас було встановлено 4,5 ГВт но-
вих потужностей, що збільшило загаль-
ну потужність приблизно втричі, до 6,8 
ГВт. Сумарно ці станції дозволяють ви-
робляти понад 8,4 млрд КВт-год електро-
енергії, або 5,5% від загального обсягу. 
Все це сталося завдяки  3,7 млрд $ інвес-
тицій. При цьому частка зеленої генера-
ції у виробництві електроенергії в треть-
ому кварталі 2019 року мала 3,7%.
 Проте державі, треба розуміти, цьо-
го виявилося забагато, і альтернатив-
ній енергетиці в нашій державі виріши-
ли трохи підрізати крила. За словами 
керівника компанії «Укренерго» Всево-
лода Ковальчука, компанія в 2020 році 
буде обмежувати до 15% вироблення зе-
леної генерації. Обмежили також вітро-
електростанції з групи «ДТЕК» Ріна-
та Ахметова, зокрема Ботієвську, При-
морську-1 та Орловську ВЕС.
 І це попри амбітні плани більшості 
розвинених країн світу до 2050 року 
наростити частку відновлюваних дже-
рел енергії із нинішніх 10% до 20-40%. 
Приблизно в 50 країнах їх частка у ви-
робництві електроенергії вже переви-
щує 50%, ще у деяких наближається до 
цього рівня. В 2019 році дві третини вве-
дених генеруючих потужностей у світі 
були «зеленими». Торік частку в 46% 
ВДЕ у своєму загальному балансі зафік-
сувала Німеччина. 
 Україна ж декларує схожі плани: до 
2050 року частка відновлюваних дже-
рел у загальній структурі вітчизняного 
виробництва електроенергії має сягну-
ти 70%! При цьому від найбільш нееко-
логічної і вкрай затратної вугільної ге-
нерації відмовляться взагалі.
 Утім невизначеність для інвесторів, 
які продукує українська влада останнім 
часом, може звести всі ці плани нанівець. 
Мовляв, у загальному балансі електрое-
нергії відновлювальної енергії є надто 
багато. А вона, ще додають конкуренти, 
надто дорога і заважає розвитку енерге-
тичного сектору.

Ціна «альтернативи» постійно 
знижується 
 Хоча, наприклад, у США ще в 2014 
році було досягнуто важливої віхи в 
енергетиці: ціна сонячної і вітряної 
енергії зрівнялася з ціною кіловата, ви-
робленого традиційним способом, тобто 
шляхом спалювання вугілля або газу. 
Причому, за даними газети «Нью-Йорк 
таймс», процес здешевлення сонячної 
і вітряної енергії у їхній державі роз-
почався ще в 2009 році і щороку суттє-
во прискорюється. Такі успіхи у вико-
ристанні зеленої енергії у США, на дум-
ку експертів, було досягнуто завдяки 
щедрим субсидіям держави, які, втім, 
потім суттєво урізали. Але при цьому, 
наголошують аналітики, навіть без під-
тримки держави альтернативні джерела 
зможуть змагатися з традиційними.
 Регіони США, де «сонячні» і «вітрові» 
кіловати були дешевше, ніж «газові», — 

переважно райони Великих рівнин і пів-
денного заходу США, де в достатку со-
нячних днів і вітру. Ще п’ять років тому 
одна з приватних компаній США підпи-
сала двадцятирічний контракт на пос-
тавку електрики з сонячної станції за ці-
ною нижче 5 центів за кіловат-годину, 
ніж було у її конкурентів, що отримува-
ли енергію із традиційних джерел.
 «Це чудово, з огляду на те, де ми були 
всього п’ять років тому, — бачити, як 
знизилася вартість цих технологій», — 
цитують ЗМІ Джонатана Світа, керую-
чого директора компанії Lazard, яка сте-
жить за економікою електроенергетики 
з 2008 року. За його словами, в оцінці 
вартості того чи іншого виду енергети-
ки треба враховувати приховані витра-
ти. Наприклад, сонячні і вітряні стан-
ції дають струм із перервами –коли дме 
вітер і світить сонце. Це вимагає мож-
ливості заміщення поставок від тради-
ційних постачальників. У свою чергу 
теплові станції мають викиди, які під-
падають під обмеження, що накладає до-
даткові витрати на власників цього виду 
бізнесу. «Раніше відновлювані джерела 
мали дві проблеми: вони були дорогими 
і не могли включатися на вимогу. Тепер 
вони не такі дорогі», — стверджує Халіл 
Шалабі, віце-президент енергетичної 
компанії Austin Energy.

Законодавча база плюс інвестиції 
 Одним із яскравих прикладів, який 
показує, як альтернативні джерела 
енергії успішно займають своє місце на 
ринку і при цьому не заважають іншим 
видам генерації, є приклад американсь-
кого штату Техас. Свого часу із тамтеш-
ніх свердловин почали добувати нафту, 
і навіть зараз у цьому штаті її добува-
ють найбільше в США. Але, окрім «чор-
ного золота», на американську енергети-
ку працюють і потужні вітри. Тільки за 
сім років кількість отриманої на вітро-
вих установках енергії зросла тут більш 
ніж удвічі. У 2017 році тут генерували 
перших 15 тисяч мегават. У години пік 
цього достатньо для електропостачан-
ня 3 мільйонів будинків, а в інший час 
доби — потужності перевищують потре-
бу майже втричі. 
 Щоб перетворити повітряні потоки 
в джерело енергетичного буму, потріб-
на була планомірна реалізація ідеї вітро-
вої електроенергетики. На рівні штату 
було ухвалено ряд необхідних законів 
і залучено необхідні інвестиції. Це — 
комплексний стандарт із відновлюваної 
енергії, згідно з яким штат має постійно 
збільшувати використання енергії віт-

ру, сонця, геотермальної енергії та енер-
гії біомаси. До речі, аналогічні стандар-
ти діють в інших 29 штатах. 
 Потім техаські законодавці затвер-
дили зони конкуренції в галузі віднов-
люваної енергії, що суттєво стимулюва-
ло змагання між районами, які мають 
найбільший потенціал для виробництва 
вітрової енергії. Зрештою, у магістральні 
лінії електропередач інвестовано 7 млрд 
доларів. Також у штаті діє територіаль-
на енергомережа — некомерційна кор-
порація «Техаська рада для безперебій-
ного електропостачання», що охоплює 
більшість населених пунктів. У розви-
ток корпорації інвестують кошти місцеві 
підприємці, а звітує вона про свою роботу 
комісії штату з комунального обслугову-
вання та законодавчим зборам Техасу.
 Назагал же вітроенергетика в Техасі 
складається з численних вітроелект-
ростанцій сумарною встановленою но-
мінальною потужністю 22,637 МВт із 
більш ніж 40 різних проєктів. За дани-
ми «Техаської ради для безперебійного 
електропостачання», на енергію вітру 
припадає близько 15,7% електроенергії, 
що виробляється в Техасі, а вітер «виро-
бив» ще 17,4% електроенергії.

Краще сонце, ніж АЕС?
 Про популярність виробництва зеле-
ної енергетики у Техасі свідчить хоча би 
той факт, що чимало фермерів із вели-
чезним задоволенням здають свої землі в 
оренду власникам вітрових електростан-
цій. Усього галузь створила тут понад 24 
тисячі нових робочих місць для місцево-
го населення. До того ж штат розгляда-
ють як лідера комерціалізації проєктів 
відновлюваних джерел енергії у США. 
Орієнтованість бізнесменів на отриман-
ня прибутку в цій країні призвела до си-
туації, коли ядерна енергетика в Шта-
тах стала більш витратною, ніж соняч-
на: у цій країні вже дешевше збудувати 
і запустити сонячну ферму, ніж підтри-
мувати працездатність атомних елект-
ростанцій.
 Відтак США сьогодні перебувають 
на межі, де необхідно вибрати страте-
гічний напрям розвитку енергетики. І 
головна причина цього — здешевлення 
обладнання для використання віднов-
люваних джерел енергії. Експерти і на-
віть колишні прихильники все частіше 
заявляють, що підтримувати традиційні 
електростанції, насамперед атомні, біль-
ше невигідно. Такої ж думки й аналіти-
ки фінансової компанії Lazard. А аген-
ція Bloomberg зазначає: третина амери-
канських АЕС не будуть прибутковими 
вже до 2021 року і, не виключено, пов-
ністю збанкрутують.
 В умовах вільного ринку появу нових 
електростанцій не може дозволити собі 
жодна з приватних компаній, АЕС ви-
живають тільки як державний проєкт. 
Аналітики наводять безліч прикладів 
провальних проєктів в атомній енерге-
тиці: у США, Великобританії і навіть у 
Франції, де три чверті енергії дає атом, 
за останні десятиліття проєкти таких 
станцій заморожували, зупиняли або до-
будовували з багаторазовим перевищен-
ням кошторисів. На цьому тлі сонячні па-
нелі і вітряки видаються значно прості-
шим і прорахованішим рішенням.
 Утім зовсім відмовитися від атомних 
чи теплових станцій світ наразі не може. 
Принаймні до моменту, коли ця пробле-
ма — тривалого зберігання електричної 
енергії — буде вирішена технічно. Але 
подальше здешевлення «зеленого» кіло-
вата та поширення відновлюваної енер-
гетики у світі змушує винахідників пра-
цювати швидше. ■

ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА

Кіловати під тиском
В Україні штучно зменшують потужності електростанцій на відновлюваних 
джерелах — у світі ж вони активно розвиваються і потроху витісняють традиційні

■

За умов хорошого менеджменту відновлювана енергетика стає напрочуд вдалим 
комерційним проєктом і дозволяє суттєво зменшувати свою собівартість.
Фото з сайта dtss.us.
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А ТИМ ЧАСОМ...

Чудо-панель і енергія з повітря
 Українські журналісти озвучили трійку кращих винаходів наших співвітчизників у галузі альтернативної 
енергетики. Які, як вважається, здатні перевернути з ніг на голову існуючий порядок отримання електрое-
нергії у світі, і мали би зацікавити міжнародних інвесторів.
 Третє місце посів чудо-вітряк унікальної форми, який створив учений із Київської області Олексій Оніп-
ко. Прилад виробляє енергію навіть тоді, коли швидкість вітру становить 1 метр у секунду. Для нашої де-
ржави це важливо, оскільки в Україні вітрів більше 10 метрів у секунду практично не буває. Сьогодні вітряк 
виробляє енергію для рідних і друзів його автора, а сам винахідник шукає інвестора для промислового ви-
робництва свого винаходу, веде перемовини з декількома компаніями з Канади, Узбекистану, Казахстану, 
проте поставив перед ними головну умову — будівництво заводу на території України. 
 На другому місці — вежа, яка дозволяє добувати електрику безпосередньо з повітря. Її сконструював 
юний мешканець Кіровоградщини Самуїл Кругляк, який за свій винахід на Олімпіаді геніїв у США отримав 
бронзову медаль, стипендію в розмірі 700 доларів щомісяця і можливість вчитися в одному з кращих тех-
нічних вузів Америки. 
 Ідея Кругляка полягає у тому, що енергію продукуватиме сама атмосфера за допомогою штучної іонізо-
ваної хмари — завдяки сильному електричному полю, що його випромінюватиме іонізуюча вежа. Один кі-
ловат такої електроенергії, як вважає винахідник, коштуватиме три копійки. Міні-модель установки, зібрана 
в київській лабораторії, вже працює і дає результати. Проте у життя його винахід, ймовірно, втілюватимуть 
у США: у нашій державі юнак не знайшов підтримки.
 На першому місці — нагрівальна панель «Квантум електрик» Сергія Петрова, яка, як вважається, доз-
волить отримати з 1 кВт електричної енергії 3 кВт теплової. В основі роботи панелі — процеси ß-синтезу. 
Спочатку панель мала слугувати лікувальним приладом для профілактики простудних захворювань, але 
розробникам не вдалося уникнути сильного нагрівання приладу. Тож його було, зрештою, перетворено на 
нагрівальний елемент: він складається з монокристалічних, натуральних кераміко-вуглецевих пластин, які 
в нагрітому стані не спалюють повітря у приміщенні. Як це роблять традиційні обігрівачі. Панель працює в 
діапазоні довжини магнітного випромінювання людського тіла, завдяки цьому вона не висушує, а нагріває 
молекули води в повітрі, створюючи в приміщенні оптимальну вологість повітря для людини. Петрову вда-
лося налагодити виробництво панелі, поки, щоправда, не в промислових масштабах, утім винахідник пере-
конаний: його витвір здатен позбавити Україну залежності від російського газу.

■



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ТРАВНЯ 2020CВІТ
НОВИНИ ПЛЮС

Росії повернули «гуманітарний» брак
 США відмовилися від апаратів штучної вентиля-
ції легень, відправлених із Росії, бо обладнання отри-
маної моделі могло викликати пожежі у двох росій-
ських лікарнях, повідомляє агенція «Рейтер» із по-
силанням на представницю Федеральної агенції з уп-
равління надзвичайними ситуаціями (ФEMA) Джанет 
Монтесі. Ця незалежна агенція федерального уряду 
США підпорядкована президенту. За даними ФEMA, 
апарати ШВЛ, привезені з Росії на початку квітня ра-
зом з іншим медичним обладнанням, потрапили до 
штату Нью-Йорк і там зберігалися в запасі. Пожежі, 
які могли спричинити апарати штучного дихання під 
назвою «Авента-М», сталися останніми днями у лікар-
нях Москви та Санкт-Петербурга. У пожежі в Москві 
9 травня загинула одна людина. У лікарні в Санкт-Пе-
тербурзі 12 травня у реанімаційній палаті, де спалах-
нула пожежа, загинули п’ятеро пацієнтів, підключених 
до респіраторів. В обох шпиталях були апарати, виго-
товлені на заводі в Єкатеринбурзі, що належать одній 
із холдингових компаній державного концерну «Рос-
тех». Виробник апаратів ШВЛ запевнив, що апарати 
пройшли необхідні випробування. Холдинг розслідує 
і розглядає декілька версій причин пожежі, зокрема 
й неналежний стан електроустановок у лікарнях та не-
дотримання правил пожежної безпеки. Федеральна 
служба Росії з нагляду захисту прав споживачів і бла-
гополуччя людини також наказала в середу припи-
нити використання апаратів «Авента-М», виготовле-
них після 1 квітня цього року на заводі в Єкатерин-
бурзі, коли розпочали їх масове виробництво. Проте 
21 квітня «Ростех» повідомив, що отримав заявки від 
45 країн на придбання 28 тис. апаратів ШВЛ. Експор-
тні поставки планується розпочати в червні-липні.

Італія долає коронавірусну кризу
 Уряд Італії в середу, 13 травня, оприлюднив про-
граму фінансової допомоги для подолання кризи й по-
рятунку економіки. Як заявив прем’єр-міністр країни 
Джузеппе Конте, йдеться про підтримку соціальних 
програм та різних галузей економіки обсягом у 55 мі-
льярдів євро. Уряд підтримає туристичну й культурну 
галузі, будівництво й сільське господарство. Заплано-
вана фінансова підтримка для безробітних і родин із 
дітьми. Зокрема, італійські родини зможуть отримати 
державну допомогу на оплату нянь, передає інформа-
генція dpa. Відкриття шкіл і дитсадків у країні запла-
новане тільки у вересні. Рим також спрямує мільярди 
євро на підтримку систем охорони здоров’я й освіти, 
малих і середніх підприємств. Поширення коронавіру-
су в Італії й запровадження жорстких карантинних за-
ходів спричинили стрімке падіння місцевої економіки. 
ЄС прогнозує падіння ВВП Італії у 2020 році на 9,5 від-
сотка.

Наставник Януковича вийшов 
із в’язниці
 Американський політтехнолог українського екс-
президента Віктора Януковича та колишній глава виб-
орчої кампанії теперішнього президента США Дональ-
да Трампа Пол Манафорт, засуджений у США за змо-
ву та шахрайство, вийшов із в’язниці. Решту терміну 
ув’язнення 71-річний ексглава виборчої кампанії До-
нальда Трампа перебуватиме вдома через загрозу по-
ширення коронавірусу в американських тюрмах. Він 
провів у в’язниці трохи більше року з 7,5 року загаль-
ного терміну покарання, до якого його засудили. Си-
туація у в’язницях США непроста. Серед федеральних 
в’язнів зафіксували понад 2800 захворювань на Covid-
19. 50 в’язнів загинули. Тож уряд погодився відпуска-
ти деяких засуджених під домашній арешт. Утім у Фе-
деральному виправному закладі Лоретто (Пенсиль-
ванія), де відбував покарання Манафорт, досі не вия-
вили жодного випадку коронавірусу. Минулого місяця 
адвокати Манафорта домагалися його звільнення під 
домашній арешт, аргументуючи це тим, що його «вік 
та нинішній стан здоров’я» наражають його на серйоз-
ний ризик підхопити коронавірус у в’язниці.

Спрощено візовий режим з Білоруссю
 Європарламент рекомендував ЄС схвалити дві 
угоди з Білоруссю: про спрощену процедуру видаван-
ня віз і про реадмісію осіб, які перебувають без доз-
волу. За перший документ на пленарному засіданні у 
Брюсселі в середу, 13 травня, проголосували 634 єв-
родепутати, проти були 48 парламентаріїв, утримали-
ся четверо. Угоду про реадмісію підтримали 560 єв-
родепутатів, 117 голосували проти, а 13 утрималися. 
Про це повідомляє кореспондент DW. Угода про візи 
стосується дозволів на короткотермінові поїздки, тоб-
то до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періо-
ду. Згідно з документом, візи коштуватимуть 35 євро 
для громадян і Білорусі, і ЄС. Від сплати візового збо-
ру будуть звільнені, зокрема, діти до 12 років, люди 
з інвалідністю, школярі, студенти, представники ор-
ганізацій громадянського суспільства. Усі візові заяви 
повинні будуть розглядати протягом 10 календарних 
днів. Якщо заява потребуватиме додаткової перевір-
ки, цей термін можуть збільшувати до 30 днів. З іншо-
го боку, термін розгляду заяви можуть скоротити до 
двох робочих днів «у невідкладних випадках».■

■Ігор ВІТОВИЧ

 20 травня виповнюється рік із дня 
вступу на посаду президента України 
Володимира Зеленського. Окрім аналі-
зу цього періоду його перебування на по-
саді глави країни, з’явилися і конкретні 
звернення з пропозиціями виправити до-
пущені помилки. 
 Українці об’єднаної діаспори наразі 
закликали чинного президента припи-
нити політичні переслідування опозиції 
та українських патріотів і волонтерів. Як 
повідомляють сайти Українсько-поль-
ської медіаплатформи (Upmp.news) та 
Польського радіо, українські громади, 
котрі діють за кордоном, звернулися до 
президента Зеленського через спроби ни-
щення демократії та навмисної дискре-
дитації патріотів Майдану і волонтерів. 
«Ми стурбовані тим, що в Україну по-
вернулися колишні співробітники уря-
ду Януковича, які фабрикують справи з 
порушенням законів та Конституції Ук-
раїни», — йдеться у зверненні громад ук-
раїнців у Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, 
Канаді, Латвії, Норвегії, Польщі, Фран-
ції та Чехії. Вони, зокрема, закликають 
припинити переслідування народного де-
путата Софії Федини, волонтерки Марусі 
Звіробій, лікаря Юлії Кузьменко, Анд-
рія Антоненка, Яни Дугарь, народних 
депутатів Тетяни Чорновол, Володими-
ра В’ятровича та Андрія Парубія, генера-
ла Дмитра Марченка, адмірала Ігоря Во-
ронченка та українських моряків, майо-
ра Романа Ковальова, студента Івана Хо-
менка, народного депутата Гео Лероса та 
активіста Сергія Стерненка.
 «Просимо негайно припинити тиск і пе-
реслідування п’ятого президента України 
Петра Порошенка і зупинити фабрикуван-
ня проти нього справ у правоохоронних ор-
ганах. Усі, хто був причетний до тих ганеб-
них дій, повинні бути покарані згідно з за-
коном України. Ми не можемо допустити, 
щоб робота п’ятого президента і його вклад 
у зміцнення держави — створення дієвої 
Армії, зупинення ворога на сході Украї-
ни, санкції проти ворога — Росії, Асоціа-
ція з ЄС, Томос, «безвіз», формування між-
народної коаліції та інші, були знецінені. 
Нас непокоїть також, що на проукраїнсь-
ких телевізійних каналах тривають обшу-
ки і фабрикуються справи. Іде відкритий 
наступ на свободу слова і демократію в Ук-
раїні, яку ми будували в останні роки з ве-
ликими зусиллями. Водночас проросійські 
канали часто транслюють фейкові новини 
російської версії дійсності», — зазначають 
українці за кордоном. Демократія, свобода 
слова, українська мова, повага і шана Ге-
роям України мають і надалі розвиватися 
і підтримуватися для розбудови українсь-
кої державності», — йдеться у зверненні.
 «Радіо «Свобода» у своєму матеріалі 
«до річниці» зазначає: ще будучи канди-
датом у президенти, Володимир Зеленсь-
кий обіцяв привести разом із собою у вла-
ду «нові обличчя» і навіть пропонував ви-
борцям долучитись до підбору кандидатів 
на високі державні посади. Але минув пер-
ший рік президентства і виявилось, що за-
мість задекларованого у велику політику 
разом із ним прийшли не лише його друзі 
дитинства, знайомі та бізнес-партнери, а 
ще й кадри часів президента Януковича. 
 Видання наводить красномовні при-
клади таких непристойних призначень. 
Одним із перших кадрових скандалів но-
вого президента стало призначення го-
ловою свого офісу Андрія Богдана. Не 
лише ексадвоката олігарха Ігоря Коло-
мойського, а й наближеної особи одіозно-
го експрем’єра Миколи Азарова — Бог-
дан був його радником та уповноваже-
ним із питань корупції в уряді, ще й от-
римав від нього почесну грамоту просто 
в розпал Майдану. «У листопаді 2013-го 
разом із Миколою Азаровим Богдан лі-
тав у Санкт-Петербург на перемовини. 
Вже наступного дня після їхнього візиту 
уряд призупинив підготовку до підписан-
ня Україною Угоди про асоціацію з Євро-
союзом. А саме це і призвело до протес-
тів, до революції», — свідчать журналіс-
ти проєкту розслідування «Схеми». Зва-
жаючи на вищезазначене, Богдан мав 
би бути люстрованим. Однак бажання 
Зеленського призначити його виявило-
ся сильнішим за закон, зазначає «Радіо 
«Свобода».  І додає: Богдан далеко не 
єдиний чиновник часів антиукраїнської 

діяльності Януковича, який зацікавив 
Зеленського. Після його перемоги до Ук-
раїни повернувся і Валерій Хорошковсь-
кий, який із аеропорту одразу попряму-
вав в урядовий квартал.  Людині, яка в 
часи Януковича очолювала СБУ, Мінфін 
та була першим віцепрем’єром в уряді 
Миколи Азарова, за президентства Зе-
ленського доручили навести лад на мит-
ниці. Щоправда, неофіційно: у ролі кон-
сультанта тогочасного очільника ДМС 
Максима Нефьодова. Тепер останнього 
відсторонили від посади за провал робо-
ти митниці, а Хорошковський, очевид-
но, і далі «консультує». Офіс президен-
та навіть розглядав Хорошковського од-
ним із головних претендентів на крісло 
прем’єра. Зокрема, цей факт офіційно 
підтверджував нинішній заступник го-
лови ОП Сергій Трофімов. «Діалог три-
вав, він був закритим, президент сам вів 
цей діалог і може відповісти в деталях, як 
ухвалював рішення», — розповідав Тро-
фімов в одному з інтерв’ю.  Цікаво, що в 
жовтні 2019-го (за п’ять місяців до цієї 
заяви представника ОП) Зеленський за-
певняв: призначення Хорошковського на 
публічну посаду неможливе.  «Ні, ні, нія-
кої посади не може бути», — відповідав 
він на запитання журналістів «Схем». 
 Ще одного чиновника часів Януковича, 
Сергія Тігіпка, команда Зеленського також 
розглядала як заміну експрем’єру Олексію 
Гончаруку.  «З паном Тігіпком я теж зуст-
річався», — визнавав у коментарі «Радіо 
«Свобода» Володимир Зеленський. Однак, 
як і Хорошковський, Тігіпко зрештою ли-
шився без портфеля. Натомість посаду в 
оновленому Кабміні отримав Ілля Ємець. 
Людина, яка в уряді Миколи Азарова пів 
року керувала системою охорони здоров’я, 
за президентства Зеленського знову очоли-
ла МОЗ. На посаді цього разу Ємець про-
був менше місяця і запам’ятався здебіль-
шого заявами про те, що «зараз помруть усі 
пенсіонери» і що фінанси у сфері охорони 
здоров’я «треба виділяти на живих людей, 
а не на трупи».
 Але на цьому чиновники часів Яну-
ковича у Зе-команді не закінчились. На-
прикінці квітня головним митником краї-
ни зробили Олексія Любченка — людину, 
яка працювала заступником в ексголови 
Державної податкової адміністрації Ві-
талія Захарченка.  Як і у випадку з Богда-
ном, рішення викликало хвилю протесту і 
зауважень щодо необхідності його люстра-
ції.  Однак сама влада наголошує: проблем 
із призначенням Любченка немає.
 Причетними до Зе-команди виявились 
і ті, хто не обіймав держпосад у часи Яну-
ковича, однак допомагав його соратникам. 
Наприклад, Михайло Подоляк.  Нині він 
антикризовий радник голови Офісу прези-
дента Зеленського Андрія Єрмака, а от у 
квітні 2011-го Подоляк консультував «ре-
гіонала» Юрія Іванющенка (більш відомо-
го як Юра Єнакієвський) та був одним із об-

раних журналістів, що їх Віктор Янукович 
пустив до себе у Межигір’я на інтерв’ю, під 
час якого, наприклад, цікавився: «Як зро-
бити простого українця психологічно гото-
вим бути законослухняним?»
 У команді широко обіцяних «нових об-
лич» президента Зеленського в перший рік 
його каденції опинилися і кадри п’ятого 
президента Петра Порошенка.  Ось як це 
пояснюють у самій Зе-команді: «Так, нові 
обличчя в парламенті! У виконавчій владі 
нові обличчя можуть нашкодити насправ-
ді, а не навести лад», — зазначив у комен-
тарі «Радіо «Свобода» голова фракції «Слу-
га народу» Давид Арахамія, намагаючись 
переконати: обіцянка нових облич стосува-
лась лише законодавчої гілки влади.
 Професор політології Києво-Моги-
лянської академії, науковий директор 
Фонду «Демократичні ініціативи» Олек-
сій Гарань вважає,  що кадрова політика 
Зеленського не ґрунтується на моральних 
чи професійних якостях кандидатів. При 
цьому присутність людей часів Порошенка 
і Януковича у Зе-команді Олексій Гарань 
оцінює по-різному. У першому випадку по-
ганого нічого не бачить. А от щодо екссо-
ратників президента-втікача, каже, є ню-
анси.  «Дійсно, є спроба повернути людей, 
на яких тавра нема де ставити. Призначен-
ня Богдана було просто порушенням, плю-
вком у закон. Сам Зеленський казав, що об-
говорював посаду прем’єра з Тігіпком, із 
Хорошковським, тобто тими людьми, які, 
власне, й створювали режим Янукови-
ча», — пояснює Гарань, загалом характе-
ризуючи кадрову політику президента Зе-
ленського як побудовану головним чином 
на політичній відданості, а не на мораль-
них чи професійних якостях кандидатів.
 І стосовно свободи слова часів прези-
дентства Зеленського. У поширеній рів-
но місяць тому доповіді правозихисної ор-
нанізації «Міжнародна амністія» (Amnesty 
International) щодо прав людини у Європі 
та Центральній Азії у 2019 році, містить-
ся висновок: в Україні практично не роз-
слідуються регулярні насильницькі напа-
ди на журналістів. Як зазначає «Міжна-
родна амністія», минулорічні вибори оз-
наменувалися мирною передачею влади. 
«У випадку з Україною у президентських 
виборах узяли активну участь усі верстви 
населення на тлі тривалого збройного кон-
флікту на Донбасі, що призвело до майже 
повного перегляду політичних еліт», — мо-
виться у звіті.
 Зазначається, що на тлі зростаючого 
тиску на правозахисників, журналістів, не-
урядові організації та учасників протестів, 
зростає активність мирних демонстрантів, 
які закликають уряди нести відповідаль-
ність за свої дії. Даніель Балсон, директор 
із питань адвокації в Європі і Централь-
ній Азії в Amnesty, додав, що надзвичай-
ний стан, оголошений у регіоні через пан-
демію коронавірусу, став «добривом» для 
порушень прав людини. ■

ДАТА

Роковини тривог наших
Українська діаспора закликала президента 
Зеленського припинити політичні переслідування

■

У велику політику разом із Володимиром Зеленським прийшли і кадри часів 
президента Януковича.

❙
❙



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, 5.05 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 3.55 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»
20.30 Х/ф «Люди ікс: перший 

клас»
22.45 «Гроші-2020»

23.55 «Дубінізми-2020»

00.10 Бойовик «Люди ікс»
01.50 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом: 
випробування вогнем»

ІНТЕР

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.15 «Мультфільм»

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, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

09.50, 18.00, 2.15 «Стосується 

кожного»
11.45, 12.25 Х/ф 

«Перемагаючи час»
14.05 Х/ф «У владі стихії»
15.55 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Т/с «Головний калібр»

01.10 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

03.45 «Щоденник вагітної»

04.10 «Навколо М»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.30 Контролер

08.00, 4.45 Агенти справедливості

10.00 Зоряний шлях

11.20, 3.45 Реальна містика

13.30, 15.20 Т/с «Філін»

15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.30, 2.00 Т/с «Час іти, час 

повертатися»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Таємний агент. Пост-шоу

07.00 Х/ф «Острів надії»

10.30 Х/ф «Джим Ґудзик і 

машиніст Лукас»

12.20 Х/ф «Напролом»

14.10 Х/ф «Водний мир»

16.30 Х/ф «Тор-3»

19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф «Смерч»

23.00 Х/ф «П’ята категорія»

00.40 Т/с «Залишитися в 

живих»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Секретний фронт

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 13.20 Т/с «Один у полі 

воїн»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф «Загін 

героїв»

16.50 Х/ф «Примарний 

вершник»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.05, 21.20 Х/ф «Примарний 

вершник-2: дух помсти»

22.05 Свобода слова

23.55 Х/ф «Людина-вовк»

01.45 Х/ф «Морган»

03.10 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, 02.00, 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 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 17.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

18.15 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

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, 4.45 «Top Shop»

05.45 М/ф «Мауглі»

06.50 М/ф «Ну, постривай!»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.55 Х/ф «Справа 

Румянцева»

10.50 Х/ф «Чорна стріла»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.25 «Втеча. Реальні історії»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Нокаут»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.50 «Речовий доказ»

03.40 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.02 До Дня пам’яті 

жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу. Кримські татари. 

«Крим – наш!» 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Дика Африка. Слідами 

білих акул. Всесвітня 

природна колекція. 

Документальний фільм 

08.55 Новини 

09.00 Профілактика каналу

14.00 Хвилина мовчання. День 

пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу. День 

боротьби за права 

кримськотатарського 

народу 

14.00 Перформанс. Devam-

продовження

14.05 Свідки геноциду. 

Документальна програма

14.10 До Дня пам’яті 

жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу. Кримські татари. 

«Крим – наш!» 

15.30 10 років ГУЛАГу за 

Україну. Кримська історія 

зв’язкової УПА Теодорії 

Кобелянської. «Радіо 

«Свобода»

15.55 До Дня пам’яті 

жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу. Кримський інжир. 

Митецька акція

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 81 

серія

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Перформанс Devam-

продовження

19.20 Генічеськ. Документальна 

програма 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 86 

21.00 Новини

21.25 Крим. Окуповані. історії 

кримчан за п’ять років 

окупації. Документальна 

програма. «Радіо 

«Свобода»

22.10 Х/ф «Хайтарма»

23.35 Ціна анексії — життя. 

Документальна програма 

Наталки Гуменюк

00.15 До Дня пам’яті 

жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу. Кримський інжир. 

Митецька акція

01.15 UA.Музика. Кліп 

01.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

01.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

01.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

02.05 Сильна доля. Плач Єремії 

03.00 Спільно 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

06.30 Т/с «Одружити не можна 

помилувати»

10.05, 14.50, 0.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.15 Супермама

20.15, 22.40 Т/с «Два полюси 

любові»

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» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

08.35, 18.15 «Спецкор»

09.15, 18.45 «ДжеДАІ»

09.50 «Загублений світ»

14.30 Х/ф «Команда вісім: у 

тилу ворога»

16.20 Х/ф «Прибрати 

Картера»

19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

23.40 Х/ф «Ніл Страйкер і 

тиран часу»

01.20 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика

09.00 Топ-матч

09.15 Журнал Ліги чемпіонів

09.45, 17.40 Yellow

10.00 «Великий футбол»

11.15, 22.45 «Дніпро» — «Сент-

Етьєн» (2014 р. /15). Ліга 

Європи УЄФА

13.00 «Суперматч» (постшоу). 

Тревел-шоу

13.55 «Динамо» (К) 

— «Локомотив» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.50 «МЮ» — «Інтер». 1/8 

фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.50 «Боруссія» (Д) 

— «Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

19.35 Хет-трик: Луїс Адріану. 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.40 «БАТЕ» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

21.30 #Залишайся з футболом

00.35 «Вердер» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

02.20 «Лаціо» — «Наполі» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 Профілактика

09.00, 11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

09.15, 19.20, 22.15 Yellow

09.25 Топ-матч

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «МЮ» — «Інтер». 1/8 

фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.00 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

14.15, 17.15 «Шлях до 

Амстердаму»

15.30 «Металіст» — «Рапід» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

18.05, 0.20 «Великий футбол»

19.35 «Динамо» (К) 

— «Шахтар». 1/2 фіналу 

(2008 р. /09). Кубок УЄФА

21.25 LIVE. «Вердер» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

01.40 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

02.10 «Динамо» (К) 

— «Локомотив» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Іспанія — Англія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.25, 1.35 Правда життя

08.50, 0.25 Речовий доказ

10.00, 12.00, 18.00 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.00, 17.00 Боротьба за 

виживання

13.00 Скептик

14.30, 19.50 Секретні території

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.00 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.40 Там, де нас нема

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 «Скептик»

08.25 М/ф «Земля до початку 

часів: подорож хоробрих»

09.50 М/ф «Балто-3: крила 

змін»

11.15 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

13.00, 1.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

23.50 Х/ф «Доріан Грей»
03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/ф «Зачарований 

будинок»

09.30, 22.30 Панянка-селянка

14.30 Х/ф «Світанок планети 
мавп»

16.45 Х/ф «Геркулес»
18.30 Х/ф «Вік Аделайн»
20.15 Х/ф «Стівен Хокінг: 

теорія всього»
00.30 Казки У

01.30 Щоденники Темного

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.05, 2.30, 5.20 

Новини

09.00 Профілактика каналу

14.00, 15.10 «На Карантині»: 

марафон

16.15 Телепродаж

16.50, 3.00 Х/ф «Хартлар_

#Старі»

18.20, 1.35 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Тваринна зброя»

21.25, 1.25, 2.50, 5.40 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Х/ф «Хайтарма»

04.20 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, 13.10, 3.45 

«Любий, ми переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.30 «Світ навиворіт-11: Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер кохання»

19.00 «Секретні матеріали-2020»

20.45 Комедія «Матусі-2»

22.10 Бойовик «Люди ікс-2»

00.30 Бойовик «Ефект колібрі»

02.05 Бойовик «Люди ікс»

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, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Головний калібр»

01.10 Т/с «Я подарую тобі світанок»

03.45 «Щоденник вагітної»

04.10 «Навколо М»

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, 

4.05 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий сезон

11.20 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Хірургія. Територія 

любові»

01.30 Телемагазин

04.25 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

11.50 Х/ф «День Триффідів»

15.10 Хто зверху?

17.00, 19.00 Хто проти блондинок?

20.40 Х/ф «Шторму 

назустріч»

22.20 Х/ф «Проти шторму»

00.30 Т/с «Залишитися в живих»

02.20 Зона ночі

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 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 Секретний фронт

10.55, 13.15 Х/ф «Ясон і 

аргонавти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Пес»

17.05 Х/ф «Стільниковий»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

22.30 Х/ф «Смерть Сталіна»

00.20 Х/ф «Загін героїв»

01.55 Т/с «У полі зору»

03.20 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Південні 

моря»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації 

з коронавірусом в 

Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Є сенс

13.15, 14.15 Д/с «Терор у 

небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 17.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

18.15 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

19.30, 1.00 Інформаційний 

вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці 

на нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 М/ф «Пригоди Буратіно»

06.55 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.50 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Мачуха»
10.45 Х/ф «Доля людини»
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 Х/ф «88 хвилин»
00.30 «Склад злочину»

01.25, 3.15 «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

06.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

06.25 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Дика Африка. велика п’ятірка. 

Всесвітня природна колекція. 

Документальний фільм

08.55 Новини 

09.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Мова

09.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.25 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Математика

09.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Мистецтво

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Українська 

література 

10.30 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Фізика

11.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Історія України

12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Біологія

12.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка 

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Країна пісень 

14.45 З весною у серці. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. Друг 

чи ворог? 

16.20 Робін Гуд. Неможливе 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 82

18.00 Новини (із сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Італія. Запізнилися на 

корабель із купленим 

квитком! Зависли в Генуї 

19.35 Лекторій. Поезія. Найкраще. 

Василь Голобородько 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 87

21.00 Новини

21.30 До сторіччя з дня народження 

Кароля Войтили. Іоан Павло 

ІІ, 264-й Папа Римський. ХХ 

сторіччя Кароля Войтили. 

Документальна програма

22.25 Сучасне українське кіно 

на UA.Культура. Процес. 

Російська держава проти 

Олега Сенцова Україна 16+

23.45 Zelyonka Fest. Було бажання. 

Найкраще-2019

00.30 Zelyonka Fest. Somnium/

Нідерланди. Найкраще-2019

01.15 Сильна доля. Піккардійська 

Терція 

02.10 Сильна доля. Hudaki Village 

Band 

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Микола Куліш 

04.25 Енеїда. Микола Вороний 

04.55 #ВУкраїні. SOS. Переселенці 

05.25 #ВУкраїні. Авдіївка. Обличчя 

війни 

05.50 Погода

 
СТБ

05.55 Т/с «Татусі-2»

07.00 Все буде добре!

08.45, 9.20 Т/с «Коли ми вдома»

11.10, 14.50 МастерШеф. Кулінарний 

випускний

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини

15.35 Хата на тата

18.15 Супермама

20.15, 22.40 Т/с «Татусі-2»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Т/с «Татусі»

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» з Мариною 

Леончук

18.15, 21.10 «Великий вівторок»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. «Мережева 

загроза»

06.50 Х/ф «Посилка»
08.25, 18.15 «Спецкор»

09.05, 18.45 «ДжеДАІ»

09.40, 17.20 «Загублений світ»

12.30 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Сльози сонця»
15.20 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00, 23.40 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

22.50 Т/с «CSI: Місце злочину-11»

01.15 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — «Реал» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

08.15 «Карпати» — «Севілья» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20, 21.30 #Залишайся з футболом

11.25, 22.45 «Дніпро» — 

«Олімпіакос». 1/16 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга Європи 

УЄФА

13.25, 17.35 Журнал Ліги чемпіонів

13.55 «Інтер» — «Динамо» (К) 

(2003 р. /04). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

15.50 «МЮ» — «Порту». 1/4 

фіналу (2008 р. /09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

18.00 Передмова до «Мілан — 

«Інтер» (2004 р. /05). Золота 

Колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

18.05 «Мілан» — «Інтер». 1/4 

фіналу (2004 р. /05). Золота 

Колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

19.50 «Інтер» — «Мілан». 1/4 

фіналу (2004 р. /05). Золота 

Колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

00.35 «Боруссія» (Д) — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

02.20 «Ювентус» — «Лаціо» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. /2017 р.)

07.30 «Карпати» — «Динамо» 

(2009 р. /10). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Ліги чемпіонів

09.45, 17.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «МЮ» — «Порту». 1/4 

фіналу (2008 р. /09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

11.50, 19.50 Yellow

12.00 «Великий футбол»

13.30 «Суперматчі». Ліга Європи 

УЄФА

14.15, 16.30 «Шлях до Амстердаму»

14.40 «Русенборг» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

17.00, 21.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

18.00 Хет-трик: Луїс Адріану. 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.05 «БАТЕ» — «Шахтар» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

20.00 «Шахтар» — «Динамо» 

(К). 1/2 фіналу (2008 р. /09). 

Кубок УЄФА

22.45 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

00.30 «Янг Бойз» — «Ліверпуль» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

02.15 «Інтер» — «Динамо» (К) 

(2003 р. /04). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

04.00 Вірменія — Македонія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 1.35 Правда життя

08.55, 0.25 Речовий доказ

10.05, 12.05, 18.10 Сіяя: з нами у дику 

природу

11.05, 17.10 Боротьба за виживання

13.05 Скептик

14.35, 19.50 Секретні території

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.10, 4.20 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Невідома Південна Америка

02.40 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

03.30 Академік Корольов

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

11.35, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.15 Х/ф «Остін Пауерс: 
міжнародна людина-
загадка»

15.00, 22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

20.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.50 Х/ф «Бути Астрід 
Ліндгрен»

01.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»

03.15 «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, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

15.40 Країна У

22.00 Сімейка У

23.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлівни»

00.00 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 «Книга джунглів»

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 Схеми. Корупція в деталях

17.30 «Супер-Чуття»

18.20, 3.00 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Тваринна зброя»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 #ВУкраїні

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

03.55 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
До закінчення передплати на 
«Україну молоду» на друге півріччя
залишилось три дні

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 
також 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
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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, 

13.10, 3.20 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.30 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Матусі-2»

22.10 Бойовик «Люди ікс-3: 

останній контакт»

00.00 Бойовик «Люди ікс-2»

02.05 Драма «Пісня пісень»

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, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.10 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Головний калібр»

01.05 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

03.45 «Щоденник вагітної»

04.00 «Навколо М»

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, 3.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 0.00, 2.00 Т/с «День 

сонця»

23.20 Зоряний шлях. Вечір

01.30 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

11.40 Х/ф «Моя дівчина 

монстр»

13.50 Х/ф «Із 13 у 30»

15.30, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Хвиля»

22.50 Х/ф «Землетрус»

00.50 Т/с «Залишитися в 

живих»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 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

11.40, 13.15 Х/ф «В тилу 

ворога»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15, 21.20 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Сонце, що 

сходить»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Кролик Джоджо»

00.20 Х/ф «Ясон і аргонавти»

03.20 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Південні моря»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Про військо

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10 Таємниці війни

18.15 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

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 «Дюймовочка»

06.30 М/ф «Малюк і Карлсон»

06.55 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні друзі»
10.45 Х/ф «88 хвилин»
12.55 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Сутичка»
00.35 «Склад злочину»

01.20, 2.55 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Дика Африка. сафарі. 

Всесвітня природна 

колекція. Документальний 

фільм 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Східна Європа. Польща. 

Документальний цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Центральна 

Америка. Гватемала. 

Документальний цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Англійська мова

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Алгебра

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Географія

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Хімія

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. YUKO 

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

14.50 Тріо Наталії Лебедєвої та 

Лаури Марті на фестивалі 

«Карпатський простір»

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Непевне майбутнє 

16.20 Робін Гуд. Маскування 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 83

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. Велосипед замість 

обручки. Важкий старт 

19.35 Лекторій. Література. 

Найкраще. Джеймс Джойс 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 88

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Гарні часи»
23.15 ХХ сторіччя Кароля 

Войтили. Документальна 

програма 

00.15 КлезмерФест. Maromoros 

Project (Hudaki). 

Найкраще-2019

01.15 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 

02.05 Сильна доля. Alyosha

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Микола Вороний 

04.25 Енеїда. Василь Стус 

04.55 #ВУкраїні. Авдіївка. 

Обличчя війни 

05.25 #ВУкраїні. Умань. 

Маленький Ізраїль 

05.50 Погода

СТБ

05.55, 20.15 Т/с «Татусі-2»

07.00 Все буде добре!

08.45, 9.15 Т/с «Коли ми вдома»

11.10, 14.50 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини

15.25 Хата на тата

18.15 Супермама

22.40 Т/с «Татусі-2»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Т/с «Татусі»

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» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. 

«Мережева загроза»

06.50 Х/ф «Ласкаво просимо 
в джунглі»

08.25, 18.15 «Спецкор»

09.05, 18.45 «ДжеДАІ»

09.40, 17.20 «Загублений світ»

12.25 «Помста природи»

13.00 Х/ф «Гонщик»
15.05 Х/ф «Солдат Джейн»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

23.45 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.20 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетік» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Вердер» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Олімпіакос» 

— «Дніпро». 1/16 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.05 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

13.55 «Динамо» (К) 

— «Арсенал» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50 «МЮ» — «Арсенал». 

1/2 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.40 Yellow

17.50 Передмова до «Ман Сіті» 

— «Монако» (2016 р. 

/17). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.55 «Ман Сіті» — «Монако». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

19.40 «Монако» — «Ман Сіті». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.25 «Післямова до «Монако» 

— «Ман Сіті» (2016 р. 

/17). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.35 «Лейпциг» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

02.20 «Наполі» — «Мілан» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2008 р. /2014 

р.)

07.30 «Зоря» — «Шахтар» 

(2015 р. /16). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «МЮ» — «Арсенал». 

1/2 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Боруссія» (Д) 

— «Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

14.15, 17.00 «Шлях до 

Амстердаму»

15.15 «Металіст» — 

«Русенборг» (2012 р. /13). 

Ліга Європи УЄФА

17.45 Д/п «Переможний фінал». 

А. П’ятов

17.55 Д/п «Переможний фінал». 

Р. Рац

18.05 Д/ф «Президент: від мрії 

до звершень»

19.40 Д/п «Переможний фінал». 

Д. Чигринський

19.50 Д/п «Переможний фінал». 

Жадсон

20.00 «Шахтар» — «Вердер». 

Фінал. (2008 р. /09). Кубок 

УЄФА

22.45 Д/п «Переможний фінал». 

Р. Ахметов

22.55 Д/п «Переможний фінал». 

М. Луческу

23.05 Д/п «Переможний фінал». 

Д. Срна

23.15 Д/ф «Феномен Луческу»

01.15 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.10 «Динамо» (К) 

— «Арсенал» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Франція — Німеччина. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 1.35 Правда життя

08.45, 0.25 Речовий доказ

09.55, 11.55, 18.00 Сіяя: з нами у 

дику природу

10.55, 17.00 Боротьба за 

виживання

12.55 Скептик

14.25, 19.50 Секретні території

15.20, 23.35 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.00 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Невідома Південна 

Америка

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 20.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.35, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»
13.15, 23.50 Х/ф «Іспит для 

двох»
15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

01.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»

03.00 «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 «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Вік Аделайн»
22.00 Сімейка У

00.00 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 «Книга джунглів»

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 «Боротьба за виживання»

13.10, 15.10 «На Карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50, 0.00, 3.55 #ВУкраїні

17.30 «Супер-Чуття»

18.20 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Тваринна зброя»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45, 2.45 Комедія 

«Джентльмени удачі»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 Драма «Чорний ворон»

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, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Головний калібр»

01.05 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

03.35 «Щоденник вагітної»

04.00 «Навколо М»

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, 3.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 0.00, 2.00 Т/с 

«Невипадкові зустрічі»

23.20 Слідами

01.30 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «За подих від 

тебе»

13.30 Х/ф «Проти шторму»

15.50 Х/ф «Шторму 

назустріч»

17.20, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Помпеї»

22.50 Х/ф «Легіон»

00.40 Т/с «Залишитися в 

живих»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.35 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

11.55, 13.20 Х/ф «Кролик 

Джоджо»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.15, 21.20 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Смерть Сталіна»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі

22.25 Х/ф «Червоний»

00.05 Х/ф «Сонце, що 

сходить»

02.20 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, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Індія»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 17.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

18.15 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

19.30 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 М/ф «Дикі лебеді»

06.55 М/ф «Три паньки»

07.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Тривожна неділя»
10.40 Х/ф «Сутичка»
12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Відчиніть, 
поліція!»

00.30 «Склад злочину»

01.25, 3.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Індія. Національний парк 

Канха. Всесвітня природна 

колекція. Документальний 

серіал 

08.55 Новини 

09.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Мова

09.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.25 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. 

Математика

09.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас Наука

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Українська мова

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Фізика

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Всесвітня історія 

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Blooms 

Corda

12.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Cape Cod

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Danses et Contredanses/

Танці та контраданси. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.10 Павло Ігнатьєв і Катіко. 

Пурцеладзе на KOKTEBEL 

JAZZ FESTIVAL

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. Усе 

шкереберть 

16.20 Робін Гуд. Новий день 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 84

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.10 Премія Георгія Ґонґадзе 

у сфері журналістики. 

Церемонія нагородження

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 89

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Транзит»
23.15 Х/ф «Гарні часи»
01.00 UA.Музика. Кліпи

01.15 Сильна доля. Alyosha 

02.05 Сильна доля. БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ 

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Василь Стус 

04.25 Енеїда. Ісмаїл Гаспринький 

04.55 #ВУкраїні. Умань. 

Маленький Ізраїль 

05.25 #ВУкраїні. Насильство в 

законі 

05.50 Погода

 

СТБ

05.55, 20.15 Т/с «Татусі-2»

07.00 Все буде добре!

08.45, 9.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.00, 14.50 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини

15.45 Хата на тата

18.15 Супермама

22.40 Т/с «Татусі-2»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Т/с «Татусі»

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» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. 

«Мережева загроза»

06.50 Х/ф «Команда вісім: у 
тилу ворога»

08.30, 18.15 «Спецкор»

09.10, 18.45 «ДжеДАІ»

09.45 «Рішала»

11.40, 17.20 «Загублений світ»

13.35 Х/ф «Медовий місяць у 
Вегасі»

15.25 Х/ф «Пік Данте»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.05 Т/с «Опер за викликом-4»

21.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

23.40 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.15 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 13.45 Yellow

08.10 «Боруссія» (Д) 

— «Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Дніпро» — «Аякс». 

1/8 фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

13.05 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.15 Журнал. УЄФА Євро-2020 

р.

13.55 «Арсенал» — «Динамо» 

(К) (2003 р. /04). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Арсенал» — «МЮ». 

1/2 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

18.00 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

19.45 «Металіст» — «Аустрія» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

00.35 «Айнтрахт» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат Німеччини

02.20 «Мілан» — «Рома» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Львів» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2007 р. /2012 

р.)

07.30 «Шахтар» — «Арсенал» 

(К) (2013 р. /14). 

Чемпіонат України

09.15 «Bundesliga special» 

Підростаючі зірки. 

Чемпіонат Німеччини

09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Арсенал» — «МЮ». 

1/2 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Вердер» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

14.15, 17.25 «Шлях до 

Амстердаму»

15.35 «Металіст» — «Баєр» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

17.55 Топ-матч

18.00 «Дніпро» — 

«Фіорентина» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

20.00, 22.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

20.55 «Шахтар» — «Наполі» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.45 Yellow

23.55 Журнал Ліги чемпіонів

00.25 «Лейпциг» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

02.10 «Арсенал» — «Динамо» 

(К) (2003 р. /04). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Хорватія — Іспанія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.35 Правда життя

09.00, 0.25 Речовий доказ

10.10, 12.10, 18.10 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.10, 17.10 Боротьба за 

виживання

13.10 Скептик

14.40, 19.50 Фантастичні історії

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.10 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 20.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.35, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.15 Х/ф «Більше за життя»
15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

23.50 Х/ф «Остін Пауерс: 
міжнародна людина-
загадка»

01.25 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.45 «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 «Нове життя Василини 

Павлівни»

11.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Назад у 
майбутнє-3»

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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 «Боротьба за виживання»

13.10, 15.10 «На Карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50, 0.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

17.30 «Супер-Чуття»

18.20 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Тваринна зброя»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

04.25 Святі та грішні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ТРАВНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 3.20 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.05 «Вечірній квартал-2019»

23.50 Бойовик «Люди ікс. 

Початок. Росомаха»

01.40 Бойовик «Люди ікс-3: 

останній контакт»

05.25 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40, 23.45 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.30 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.00 «Чекай на мене. Україна»

04.25 «Щоденник вагітної»

04.45 «Телемагазин»

05.15 Х/ф «Де ти, Багіро?»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий сезон

11.30, 15.30 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

16.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Відкрите вікно»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

10.10 Діти проти зірок

11.50 Х/ф «П’ята категорія»

13.20 Х/ф «Смерч»

15.20 Х/ф «Помпеї»

17.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Земне ядро»

23.20 Х/ф «Монстри 

атакують»

01.10 Х/ф «Мара»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Анти-зомбі

11.35, 13.15 Х/ф «Флот 

МакХейла»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Куленепробивний»

15.30, 16.15, 22.40 «На трьох»

17.25, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

01.15 Х/ф «Стільниковий»

02.40 Х/ф «В тилу ворога»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.15 На власні очі

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Індія»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10, 17.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

18.15 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

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

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Іванко з палацу 

піонерів»

06.15 М/ф «Вінні Пух»

07.30 М/ф «Вій»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

10.50 Х/ф «Відчиніть, 
поліція!»

12.50, 3.50 «Правда життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Швидкість: 
Автобус «657»

00.10 «Склад злочину»

01.10, 3.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Індія. Національний парк. 

слідами тигра. Всесвітня 

природна колекція. 

Документальний фільм 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Індія. Документальний 

цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Ірландія. Документальний 

цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Біологія

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Українська література

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Хімія

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Англійська мова 

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Індіра

12.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Ода музиці. Гранд-концерт 

до 80-річчя Лесі Дичко

15.40 UA.Музика. Кліп 

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Несподіване повернення 

16.20 Робін Гуд. Туман та вітер 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 85

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. По базарах столиці. 

Карфаген і Сіді-Бу-Саїд 

19.35 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Наталя Сумська 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 90

21.30 Х/ф «Голгофа»
23.15 Х/ф «Транзит»
01.00 UA.Музика. Кліпи

01.15 Сильна доля. БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ 

02.05 Сильна доля. Катя Chilly 

Group 432 Гц 

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Ісмаїл Гаспринький 

04.25 Енеїда. Олена Теліга 

04.55 #ВУкраїні. Насильство в 

законі 

05.25 #ВУкраїні. Крейсер 

«Україна»

05.50 Погода

СТБ

06.00 Т/с «Майор і магія»

11.30, 14.50 Супермама

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини

15.30, 18.15, 19.00 Холостяк

22.40 Т/с «Одружити не можна 

помилувати»

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» з Мариною 

Леончук

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України» з Матвієм 

Ганапольським

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. 

«Мережева загроза»

06.50 Х/ф «Віддалений схил»
08.20, 18.15 «Спецкор»

09.00, 18.45 «ДжеДАІ»

09.35 «Помста природи»

11.35, 17.20 «Загублений світ»

13.20 Х/ф «Територія №8»
14.55 Х/ф «Зворотна тяга»
19.15 Х/ф «Форсаж-7»
21.50 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: новий 
початок»

23.40 Х/ф «Деяка 
справедливість»

01.20 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.40 Журнал Ліги чемпіонів

08.05 «Дніпро» — 

«Фіорентина» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

09.50, 1.10 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Аякс» — «Дніпро». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.40 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 «Локомотив» — 

«Динамо» (К) (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50 «Мілан» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 «Лейпциг» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

19.20 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

19.45 «Севілья» — «Карпати» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

01.50 Топ-матч

02.10 «Рома» — «Лаціо» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.00 «Колос» — «Карпати». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (1997 р. /2016 

р.)

07.30 «Оболонь» — «Металіст» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 

України

09.15, 22.15 Yellow

09.25 Топ-матч

09.45, 17.10 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Мілан» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Лейпциг» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

14.15 «Рапід» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

16.05 «Шлях до Амстердаму»

16.40 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

17.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

17.50 «Ворскла» — «Ганновер» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

19.35 «Ман Сіті» — «Шахтар» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

23.55 «Челсі» — «Стяуа». 1/8 

фіналу (2012 р. /13). Ліга 

Європи УЄФА

01.40 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

02.10 «Локомотив» — 

«Динамо» (К) (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Словаччина — Україна. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.35 Правда життя

09.25, 0.25 Речовий доказ

10.35, 12.35, 18.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.35 Боротьба за виживання

13.35 Скептик

14.35, 19.55 Фантастичні історії

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса

17.05, 20.45 Секрети Другої 

світової

19.05 Брама часу

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.35 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20, 21.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.00 Х/ф «Траса 60»
15.00 «Землячки»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Х/ф «Принцеса спецій»
19.30 Х/ф «Любовний 

менеджмент»
00.50 «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, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Країна У

16.00 М/ф «Ріо»

21.00 Х/ф «Міцний горішок: 
гарний день, аби 
померти»

22.45 Х/ф «Його собаче діло»
00.20 17+

01.50 Теорія зради

02.40 БарДак

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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. Адгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

12.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. Біологія

13.10, 15.10 «На Карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50, 3.55 Перша шпальта

17.25 VoxCheck

17.30 «Супер-Чуття»

18.20 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Тваринна зброя»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 «Дикі тварини»

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

00.00, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

04.50 #ВУкраїні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ТРАВНЯ 2020
22 травня
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 3.55 «Світ навиворіт»

13.00 Бойовик «Люди ікс. 

Початок. Росомаха»

15.00 Х/ф «Люди ікс: перший 

клас»

17.20, 2.15 Комедія «Кухня»

19.30, 5.10 ТСН

20.20 «Чистоnews-2020»

20.30 «Вечірній квартал-2019»

23.10, 0.05 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

01.00 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

ІНТЕР

06.35 «Слово предстоятеля»
06.40 Х/ф «Артист із 

Коханівки»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Покровські 

ворота»
13.35, 3.15 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
15.15 Х/ф «Єдина»

17.10, 20.30 Т/с «Її чоловіки»

20.00, 2.40 «Подробиці»

22.00 «Ювілейний концерт 

«Пісняри. 50 років»
23.20 Х/ф «Двоє під дощем»
01.10 Х/ф «Дідька лисого»

04.35 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

05.25 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Жіночі секрети»

14.45, 15.20 Х/ф «Виховання і 

вигул собак і чоловіків»

17.10, 21.00 Т/с «Опікун»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Дружина за 

обміном»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

10.20 Хто зверху?

15.50 М/ф «Як приборкати 

дракона»

17.30 М/ф «Кіт у чоботях»

19.00 М/ф «Рататуй»

21.00 Х/ф «Атака кобри-2»

23.00 Х/ф «Міс Куля»

01.00 Т/с «Залишитися в 

живих»

02.50 Зона ночі

ICTV

05.15 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 «На трьох»

07.50 Перше, друге і компот!

08.40 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

09.25, 13.00 Т/с «Закляті друзі»

12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Подорож-2: 
таємничий острів»

15.05 Х/ф «Зубна фея»
16.55 Х/ф «Джуманджи»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Джуманджи: 
поклик джунглів»

21.15 Х/ф «Півтора шпигуна»
23.10 Х/ф «Куленепробивний»
00.35 Х/ф «Флот МакХейла»

02.25 Х/ф «Червоний»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Південні моря»

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 «Світ 

майбутнього»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Терор у небі»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

17.10 Д/с «Бойовий відлік»

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

22.00, 23.00 Д/ф «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

01.15 Д/ф

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.15 Х/ф «Найостанніший 

день»

06.55 Х/ф «До мене, Мухтар!»

08.30 Х/ф «Протистояння»

12.05 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.45 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 3.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські козаки»

21.30 Х/ф «Проєкт А»

23.30 Х/ф «Проєкт А-2»

01.35 «Жорстокий спорт»

03.50 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Сандокан

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Ліза-Марі 

Преслі. Документальний 

цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський тур. 

Мексика. Документальний 

цикл 

12.15 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра 

13.20 Чилі. Дика мандрівка. 

Тарука. Документальна 

програма 

14.20 Приховані світи. Печери 

мертвих. Всесвітня 

природна колекція. 

Документальний фільм 

16.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Безкінечні гори. 

Ми втомилися. Колєги з 

Польщі 

16.40 Двоколісні хроніки-

2019. Албанія—Греція. 

Найкрасивіші та найважчі 

кілометри. Втікаємо від 

холоду 

16.55 Двоколісні хроніки-

2019. Італія. Страшний 

землетрус. Навіщо ми 

поїхали на північ. Модена і 

Болонья 

17.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Італія. Запізнилися на 

корабель із купленим 

квитком! Зависли в Генуї 

17.40 Країна пісень 

18.40 Х/ф «Страчені 

світанки»

20.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

21.00 Новини 

21.55 Сінавер Кадиров. 

Громадське. Інтерв’ю

23.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Blue Horse. Історія 

українського джазу

00.30 Zelyonka Fest. Було 

бажання. Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. Bandaradan. 

Найкраще-2019

02.00 КлезмерФест. Hazmat 

Modine. Найкраще-2019

03.15 Сильна доля. Kozak System 

04.10 Сильна доля. БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ 

04.55 #ВУкраїні. Крейсер 

«Україна» 

05.25 #ВУкраїні. Спарта 

05.50 Погода

СТБ

06.05, 9.35, 1.05 Неймовірна 

правда про зірок

08.00, 11.20 Т/с «Коли ми вдома»

13.55 Т/с «Татусі-2»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

21.30 Супермама

ПРЯМИЙ

09.00 «Міністерство правди»

09.30, 23.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

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, 9.15 «Загублений світ»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

13.00 Х/ф «Майор Пейн»

14.50 Х/ф «Чорний орел»

16.25 Х/ф «Форсаж-7»

19.00 Х/ф «Загнаний»

20.45 Х/ф «Атака на 

королеву»

22.20 Х/ф «Оверлорд»

00.20 Х/ф «Більше, ніж 

служба»

02.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10, 0.35 «Матч». Чемпіонат 

Німеччини

08.10 «Ворскла» — «Ганновер» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20 #Залишайся з футболом

11.25, 22.45 «Брюгге» 

— «Дніпро». 1/4 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.15, 19.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.25, 22.00 Журнал 

«Повертаючись до 

перемог». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Динамо» (К) — «Інтер» 

(2003 р. /04). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.55, 21.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25, 19.25 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Німеччини

18.25 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

20.15, 21.50 Yellow

02.20 «Ювентус» — «Наполі» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 18.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.30 «Шахтар» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15, 23.40 Журнал 

«Повертаючись до 

перемог». Чемпіонат 

Іспанії

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00, 0.10 Матч. Чемпіонат 

Німеччини

13.45, 17.15, 18.55 Yellow

14.00 «Ньюкасл» — 

«Металіст». 1/16 фіналу 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

15.45 «Шлях до Амстердаму»

16.25 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Німеччини

19.10 Класичні матчі Ліги 

Європи. Прем’єра

20.00, 22.45 «Ніч Ліги чемпіонів»

20.55 «Феєнорд» — «Шахтар» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.10 «Динамо» (К) — «Інтер» 

(2003 р. /04). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 2.30 Містична Україна

08.00 Україна: забута історія

09.40 Речовий доказ

10.50 Секретні території

11.45 Секрети Другої світової

13.35 Народження Європи

16.20 Невідома Південна 

Америка

18.10 Ілюзії сучасності

21.00 Земля: наш час

23.45 Фантастичні історії

00.35 Боротьба за виживання

03.10 Теорія змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Ух ти show»

08.50 «Землячки»

09.45 Х/ф «Арло: балакуче 

порося»

11.10 М/ф «Всі пси потрапляють 

у рай»

12.35 Х/ф «Принцеса спецій»

14.15 Х/ф «Любовний 

менеджмент»

16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Спокуса»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Дикі предки»

11.50 Х/ф «Віслюча шкура»

13.00, 15.00 Сімейка У

13.30, 15.30 Танька і Володька

14.00 Казки У

14.30, 16.00, 19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під Полтавою

16.30, 23.00 Країна У

17.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

в Одесі

22.00 Ігри приколів

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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

09.25 Енеїда

10.35 М/с «Чорний пірат»

12.10, 0.30 Телепродаж

12.45 Х/ф «Королівський 

генерал»

15.00 Країна пісень

16.00, 4.35 #ВУкраїні

17.00 «Погляд з середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ф «Острови. Карибські 

острови: Занурення з 

акулами»

20.25 «Боротьба за виживання»

21.20 «Супер-Чуття»

22.00 Х/ф «Гніздо горлиці»

02.50 Х/ф «Зрадник»

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 «Світ навиворіт»

15.05, 1.50 Драма «Поділись 

щастям своїм»

19.30, 5.35 «ТСН-тиждень»

21.00 Х/ф «Люди ікс. 

Початок. Апокаліпсис»

23.25 Х/ф «Люди ікс. Логан. 

Росомаха»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Вождь Віннету: 

слід головорізів»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива світу-

2. Небачене»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні. Небачене»

12.00 «Орел і решка. Карантин»

13.00 «Крутіше за всіх. Краще»

14.50 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»

16.30 Т/с «Любов не ділиться на 

два»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Паразити»

23.10 Х/ф «Бункер»

00.55 Д/п «Секретні файли 

нацистів»

01.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Опікун»

13.10 Т/с «Невипадкові зустрічі»

17.00, 21.00 Т/с «Годинник із 

зозулею»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

01.45 Телемагазин

03.15 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варьяти

07.40 Від пацанки до панянки

10.20 М/ф «Кіт у чоботях»

11.50 М/ф «Рататуй»

13.40 Х/ф «Земне ядро»

16.00 Х/ф «Атака кобри-2»

18.00 Х/ф «2012»

21.00 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»

23.00 Х/ф «Легіон»

01.00 Т/с «Залишитися в 

живих»

02.50 Зона ночі

ICTV

05.55 Скарб нації

06.05 Еврика!

06.10 Факти

06.40, 8.30 Громадянська 

оборона

07.35 Секретний фронт

09.15 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Джуманджи»

14.50 Х/ф «Джуманджи: 

поклик джунглів»

16.50 Х/ф «Півтора шпигуна»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Подорож-2: 

таємничий острів»

22.10 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

00.15 Х/ф «Пекло»

02.10 Х/ф «Людина-вовк»
5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 20.10, 2.15 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Індія»

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 «Світ 

майбутнього»

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Терор у небі»

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10 Д/с «Бойовий відлік»

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

22.00, 23.00 Д/ф «Шлях Адольфа 

Гітлера»

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.20 Х/ф «Кур’єр на схід»
07.00 «Слово предстоятеля»

07.05 «Страх у твоєму домі»

10.25 Х/ф «Кубанські козаки»

12.30 Х/ф «Жертва в ім’я 

любові»

15.00 Х/ф «Проєкт А»

17.00 Х/ф «Проєкт А-2»

19.00 Х/ф «Беремо все на 

себе»

20.30 Х/ф «Акція»

22.10 Х/ф «Швидкість: 

Автобус «657»

23.55 Х/ф «Випадковий 

запис»
01.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Сандокан

08.55 Новини 

09.00 Х/ф «Авраам, 

хранитель віри»
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 «Містер Селфрідж» 

18.50 Х/ф «Іван Франко»
20.45 UA.Музика. Кліпи

21.00 Новини 

21.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному

23.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Концерт зламався. Ігор 

Завгородній — скрипка, 

Анатолій Баришевський 

— фортепіано, Тетяна 

Хорошун — електроніка 

00.05 КлезмерФест. Hazmat 

Modine. Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. New Tsayt 

Band. Найкраще-2019

02.15 Woody Black 4. на 

фестивалі «Карпатський 

простір»

03.10 Тріо Наталії Лебедєвої та 

Лаури Марті на фестивалі 

«Карпатський простір»

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.55 Все буде смачно!

08.25 Х/ф «Осінній марафон»

10.15 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
11.50 Т/с «Татусі-2»

16.35 МастерШеф. 

Професіонали

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.55 Один за всіх

22.00 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

09.00, 22.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

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, 8.15 «Загублений світ»

07.50 «ДжеДАІ-2019»

14.50 Х/ф «Привид»

17.05 Х/ф «К-9»

19.00 Х/ф «Вціліла»

20.45 Х/ф «Людина 

листопада»

22.45 Х/ф «Світ майбутнього»
00.15 Т/с «Опер за викликом-2»

02.45 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

08.15 «Металіст» — «Аустрія» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.10 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.40, 19.15 Yellow

10.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.00 Топ-матч

11.10, 22.45 «Дніпро» 

— «Брюгге». 1/4 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.55 «Боруссія» (М) 

— «Динамо» (К). Плей-

оф» (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.55 Журнал Ліги чемпіонів

16.25 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Німеччини

18.25 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.30 «Барселона» — «Реал» 

(2005 р. /06). Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

00.35 Матч. Чемпіонат 

Німеччини

02.20 «Інтер» — «Мілан» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.45, 19.45 Yellow

06.15 Топ-матч

06.30 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

07.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

07.30, 12.00, 0.25 Матч. 

Чемпіонат Німеччини

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Барселона» — «Реал» 

(2005 р. /06). Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

13.45, 18.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.15, 17.15 «Шлях до 

Амстердаму»

15.25 «Металіст» — 

«Ньюкасл». 1/16 фіналу 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

17.50 Класичні матчі Ліги 

Європи. Прем’єра

18.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Німеччини

20.55, 23.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.50 «Шахтар» — «Феєнорд» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.10 «Боруссія» (М) 

— «Динамо» (К). Плей-

оф (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Німеччина — Нідерланди. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.05, 2.35 Містична Україна

07.55 Україна: забута історія

09.35 Речовий доказ

10.45, 23.45 Фантастичні історії

11.25 Секрети Другої світової

13.30 Земля: наш час

16.15 Невідома Південна 

Америка

17.15 Полярний ведмідь

18.15 Ілюзії сучасності

21.00 Народження Європи

00.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

03.25 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Всі пси потрапляють 

у рай»

10.25 Х/ф «Арло: балакуче 
порося»

12.00 Х/ф «Більше за життя»
13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.25 Х/ф «Звір»
02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Рок Дог»

11.55 Х/ф «Коко на всі 100»
13.25, 15.25 Танька і Володька

13.55 Казки У

14.25, 16.00, 19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під Полтавою

14.55 Сімейка У

16.30 Країна У

17.00 Х/ф «Міцний горішок: 
гарний день, аби 
померти»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

в Одесі

22.00 Х/ф «Стівен Хокінг: 
теорія всього»

00.15 Щоденники Темного

01.35 17+

02.05 Теорія зради

02.55 Т/с «Домашній арешт»

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 

5.30 Новини

09.00 Божественна літургія у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

православної церкви 

України та всеукраїнська 

молитва

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Х/ф «Мрія любові»
15.00 Країна пісень

15.55, 0.30 Телепродаж

16.30 #ВУкраїні

17.00 «Погляд з середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ф «Острови: Унікальні 

Галапагоські острови: 

Південна Америка»

20.25 «Боротьба за виживання»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Зрадник»

02.50 Х/ф «Гніздо горлиці»
04.35 Енеїда

05.00 Бюджетники
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Здоров’я в 
чистоті міцнішає
За прибирання сміття — солодкі 
призи
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 У регіональному ландшафтному парку «Дикансь-
кий» придумали, як заохотити людей прибирати 
сміття, яке лишають після себе недбалі відпочиваль-
ники на природі. «Зазвичай навесні, як правило, на 
День довкілля, День землі, ми організовуємо  толо-
ки, суботники, пікніки, до яких залучаємо дітей, та й 
самі виходимо на прибирання, бо непотребу з огляду 
на те, що наш об’єкт природо-охоронного фонду зай-
має близько 12 тисяч гектарів, тобто майже третину 
площі Диканського району, збирається дуже багато. 
Але нині карантин, тому й вирішили оголосити ак-
цію з прибирання для всіх охочих», — пояснила ди-
ректор ландшафтного парку Ірина Черкаська. 
 Відтак на сторінці регіонального ландшафтного 
парку «Диканський» у «Фейсбуці» з’явилося пові-
домлення приблизно такого змісту: якщо ви, мовляв, 
не порушуючи карантинних обмежень, вибираєтеся 
на природу й при цьому не можете пройти повз сміт-
тя, що трапляється на вашому шляху, а збираєте й 
виносите його, то сфотографуйте це місце до й піс-
ля прибирання та опублікуйте фотознімки під цим 
«постом». У подарунок за це пообіцяли сувеніри, зок-
рема еко-сумку з логотипом парку, буклети, кален-
дар, дитячу книжку-розмальовку, а також варення 
місцевого виробництва «Чебрецева слива» й «Мали-
нове яблуко». «Усі ці сувеніри ми притримували на 
традиційне обласне свято «Пісні бузкового гаю», ту-
ристичні виставки тощо, та у зв’язку з карантином 
усі заходи скасували, тому й зголосилися роздати їх в 
обмін на добру справу для довкілля, — розповіла пані 
Ірина. — А оскільки від засмічення потерпає не тіль-
ки наш ландшафтний парк (не секрет, у нас засміче-
на будь-яка природна територія: узлісся, береги во-
дойм, узбіччя доріг тощо), ми вирішили не обмежува-
ти людей прибиранням ділянок лише в Диканському 
районі (адже земля у нас одна), попросивши пошири-
ти згаданий «пост», аби його побачили якомога біль-
ше справжніх любителів природи. Цим самим, окрім 
усього, воліли зайвий раз привернути увагу до про-
блеми засмічення навколишнього середовища побу-
товими відходами». 
 Поки що, за словами Ірини Черкаської, земля-
ки відгукнулися на ініціативу не надто активно, 
втім, подарункові набори вже вручили двом жите-
лям  райцентру Диканька. «Зокрема один із них от-
римала Ірина Кикоть, котра надіслала фотозвіт про 
прибирання сміття в діброві під назвою Ріг, недале-
ко від якої вона живе. Це особливий, атмосферний 
старий ліс, про який писав іще Самійло Величко у 
своїх спогадах про козацькі бої. Але дуже засміче-
ний з усіх боків. Колись ми з дітьми його прибира-
ли, та хіба все це надовго? Іншим подарунком вирі-
шили простимулювати Максима Заїку — хлопчину, 
котрий послідовно бореться із забрудненням довкіл-
ля, збираючи використані батарейки в сусідів, ро-
дичів, друзів тощо, — поінформувала директор ре-
гіонального ландшафтного парку «Диканський». — 
Третій набір призів відправили в Миколаївську об-
ласть».
 Віктор Скоробогатов, який працює у складі Ук-
раїнської природоохоронної групи (UNCG), напи-
сав, що в нього вже виробилася звичка вибиратися 
на прогулянку на природу з торбиною, аби попутно 
зібрати сміття, і підкріпив свої слова кількома фотоз-
німками. «Особливо приємно робити це з малечею, — 
зазначив він. — Головне те, що дітям це подобається. 
Скажу їм, що подарунки від чарівників і охоронців 
лісу. Вони будуть у захваті. Бо просто благали, коли 
приїду, знову сходити до лісу й зібрати сміття».
 А Юрій Брус із Диканьки розмістив свій коментар 
такого змісту: «Біля місцевого ставу разом із сусіда-
ми прибираємо вже декілька років. Не для «челен-
джу» й не заради подарунків, а щоб земляки могли 
відпочивати не на смітнику, а в гарному, охайному 
місці. Лише цього року через тих, хто має звичку за-
смічувати все навколо себе, довелося прибирати вже 
двічі. Але, вибачте, фото не робив ні до, ні після при-
бирання».
 Акцію багато хто з користувачів мережі «Фейс-
бук» назвав класною ідеєю. Але вона має початок та 
кінець. А от над звичкою не засмічувати довкілля до-
ведеться ще попрацювати.
 Жителька Диканьки Ірина Кікоть зазначає, що 
рада подарунку й водночас засмучена, бо під час чер-
гової прогулянки лісом побачила, що прибрана нею 
місцина знову засмічена відпочивальниками. ■

■Катерина БАЧИНСЬКА

 Дані про вирубку лісів у Чорно-
билі не відповідають офіційним циф-
рам. Таких висновків дійшов вось-
микласник із Києва, учень Малої 
академії наук Іван Карпенко. Хло-
пець порівняв супутникові знімки 
сервісів Google Earth та EO Browser 
та статистичні дані. Згідно з отрима-
ними цифрами, за 2017 рік у Чорно-
бильській зоні було вирубано на 168 
га лісу більше, ніж це вказується у 
статистичних даних за цей період. А 
у 2015 році — на 184 га більше. Сто-
совно пожеж, то у 2015 році вогонь 
простягався на 15 тис. 646 га, а не 
на 15 тис. га. При цьому за 2017 рік 
цифри різняться на 524 га. Як зазна-
чив юний науковець, в інтернеті до-
ступно дуже мало інформації й на по-
шук статистичних даних він витра-
тив шість місяців. 
 Тим часом учениця МАН Вероні-
ка Бастракова дослідила показник 
вмісту NO2 у повітрі за даними су-
путника Sentinel-5p на трьох тесто-

вих ділянках у Кривому Розі. Дів-
чина прослідкувала прямий зв’язок 
між кількістю шкідливих викидів та 
кількістю онкохворих у місті. 
 І поки Іван та Вероніка досліджу-
вали екологічні проблеми, скриптом, 
який удосконалив український шко-
ляр, буде користуватись Європейсь-
ке космічне агентство. Семикласник 
із Києва Артем Шелест розробив про-
граму для Європейського космічного 
агентства, якою зможуть користува-
тись науковці з усього світу. Модифі-
кований скрипт дозволить із супут-

ників точніше відрізнити здорову 
рослинність від хворої. Школяр до-
слідив кореляцію між зеленими на-
садженнями і якістю атмосферно-
го повітря міста Київ. У Малій Ака-
демії наук зазначили, що з 2019 року 
проводять Всеукраїнський конкурс 
«Еко-погляд». Мета проведення — 
популяризація знань з екології, гео-
графії, дистанційного зондування 
Землі і суміжних галузей науки, під-
тримка обдарованих дітей та учнівсь-
кої молоді, залучення їх до науково-
дослідницької діяльності. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 7 травня, на 98-му році 
життя, перестало бити-
ся серце генерал-майо-
ра Бориса Лутіна, ветера-
на Другої світової війни, 
який брав участь в обороні 
Москви, звільненні від на-
цистів України (зокрема й 
Полтави), а також Захід-
ної Європи. Він був єди-
ним в Україні генералом, 
який пройшов війну від 
першого дня до останньо-
го. Вона застала тодішньо-
го курсанта Ленінградсь-
кого танково-технічного 
училища в одній із танко-
вих дивізій у Псковській 
області, куди його разом 
із побратимами направи-
ли для проходження кур-
су молодого бійця. 
 «Ніколи не забуду пер-
шого нальоту німецьких 
бомбардувальників, — 
пригадував легендарний 
генерал. — Моє спотворе-
не обличчя лишилося на 
згадку про нього: осколка-
ми посікло губу, ніс і на-
віть око, вибило всі зуби. 
Зі ста курсантів, які прохо-
дили курс молодого бійця,  
живими лишилися тільки 
17. Після того бомбарду-
вання ворожої авіації я од-
разу й посивів, хоч мені на 
ту пору виповнилося всьо-
го 19 років. Так що я сивий 
від першого дня війни. Від-
тоді весь час, дивлячись у 
дзеркало на свою сивину, 
згадую про початок війни 
й загибель 83 побратимів, 
котрі назавжди лишилися 
19-річними».
 Борис Лутін вважав 
себе по-справжньому щас-
ливою людиною, адже 
йому поталанило вцілі-
ти в тій жорстокій війні. 
Гортаючи сторінки важ-
ких спогадів, Борис Васи-
льович не приховував, що 
йому довелося воювати й 
у складі штрафбату. «Гіт-
лерівці розбомбили мої 
вантажні автомобілі, от 
мене як командира роти 
за те, що не вберіг техніку, 
і покарали штрафбатом, 
— пояснював. — У ньому 
було багато таких, як я, 
— по-справжньому відда-
них людей, і нас кидали в 
найнебезпечніші місця. А 
знімали судимість у тому 
разі, якщо тебе поранили 
чи вбили, або ж ти вико-
нав надважливе бойове за-
вдання й при цьому дивом 

лишився живим. Що й ка-
зати, штрафникам діста-
валося іще більше, ніж 
усім іншим. Я відчув це на 
власній шкірі». 
 Цей мужній чоловік 
був неодноразово поране-
ний і контужений, та, під-
лікувавшись у шпиталі, 
знову повертався на фронт. 
У відповідь на запитання, 
як йому вдалося вціліти, 
він стенав плечима: «Хтоз-
на. Мабуть, так розпоря-
дився Господь. Війна не-
передбачувана: можна за-
гинути в першому ж бою, 
а можна з усіх битв вийти 
неушкодженим. Під час 
боїв у районі Мишурино-
го Рогу, що на Дніпропет-
ровщині, снаряд розірвав-
ся поряд зі мною. Тож мене 
не тільки поранило, а й за-
сипало землею — по суті, 
поховало живцем. І якби 
не мої солдати, які мене 
відкопали, сам нізащо не 
вибрався б. Чесно кажу-
чи, ніколи не думав, що 
пройду всю війну й лишу-
ся  живим. Бо то була надз-
вичайно важка війна. Вона 
мені досі сниться. Тоді зно-
ву йду в бій, знов виявляю, 
що закінчилися патрони, 
знову дошкуляють холод і 
голод... Не доведи, Госпо-
ди... Я просто дивуюся, як 
ми вистояли в тій війні».
 Звістка про перемо-
гу застала Бориса Луті-
на при визволенні Праги. 
«Незважаючи на те, що 
вже був підписаний Акт 
про капітуляцію фашист-
ської Німеччини, нам до-
велося добивати окремі 
німецькі гарнізони, виз-
воляючи Західну Європу. 
Найобразливіше те, що й 
після проголошення пере-
моги в лавах наших бійців 
були жертви, — зітхав ге-
нерал. — Скажімо, у моє-
му дивізіоні того ж таки 9 
травня внаслідок бомбар-
дування колони наших 
військових ворожою авіа-

цією загинули чотири бій-
ці. Загинули, по суті, до-
живши до перемоги». 
 Визволяючи 1943 року 
Полтаву, Борис Лутін не 
думав і не гадав, що ко-
лись житиме тут, майже 
в передмісті. Однак піс-
ля війни його дружині-
українці захотілося пере-
братися поближче до бать-
ків,  так подружжя й осіло 
в селі Терешки, що непо-
далік від обласного цен-
тру. Уродженець Ленін-
града щиро зізнавався, 
що вважає Україну Бать-
ківщиною. Генерал був 
невгамовною людиною. 
Якось говорив мені, що 
рідні іноді дорікали йому 
через це: невже тобі, мо-
вляв, більше за всіх пот-
рібно? Коли розпочалися 
воєнні дії на Донбасі, він, 
маючи за плечима 92 роки, 
поїхав у зону протистоян-
ня, аби, за його словами, 
на власні очі побачити, що 
там відбувається. Побував 
на передовій, де довело-
ся потрапити й під обстрі-
ли. «От говорять, що мо-
лодь нині не та. Неправ-
да! — вигукував Борис Ва-
сильович. — Побувавши в 
гарячих точках на Донеч-
чині та Луганщині, бачив 
наших солдатів, у яких 
не було ні обмундируван-
ня, ні продовольства, ні 
техніки, ні справжньо-
го озброєння, а вони стоя-
ли на смерть! Наші діти — 
справжні патріоти Украї-

ни! Патріотизм у них аж 
«зашкалює». 
 «Хоч я росіянин, та 
почуваюся українцем, — 
спокійно, без пафосу го-
ворив він іншого разу. — 
І готовий захищати Украї-
ну до кінця. Шкода, що че-
рез вік та стан здоров’я не 
можу поїхати на фронт і 
лишитися там. Зате, пос-
луговуючись власним до-
свідом, можу щось підка-
зати військовим, підняти 
їхній бойовий дух, чим і 
займаюся. Мене ніхто не 
запрошує — я сам напро-
шуюся виступити».
 Його зброєю стало ав-
торитетне слово. Гене-
рал написав кілька листів 
президенту Володими-
ру Путіну, у яких просив 
вивести російські війсь-
ка з території України, 
припинити братовбивчу 
війну. «Гірко, що нам те-
пер доводиться воювати з 
росіянами, разом з якими 
кували перемогу у Вели-
кій Вітчизняній, ділили-
ся останнім патроном чи 
шматком хліба. І сором-
но, що нас мирять німці, 
— нарікав Борис Лутін. 
— Образливо чути й те, що 
нині мусується в Російсь-
кій Федерації: Україна, 
мовляв, не брала участі у 
Другій світовій війні. Це 
просто блюзнірство. Та 
без українців Радянський 
Союз навряд чи переміг 
би в тій війні. Недарем-
но навіть Бісмарк заявив, 
що росіяни непереможні, 
доки вони разом з україн-
цями. Шкода, що ми так 
і не винесли уроків із тієї 
війни».
 Він трохи не дожив до 
9 травня — дати, яка була 
особливою в його житті і 
яка, попри нинішнє різне 
ставлення до неї, до остан-
ніх днів лишиться важли-
вою для всіх тих, хто про-
ливав свою кров на фрон-
тах Другої світової. Не 
стало великого життєлю-
ба, справжнього патріота 
України. Світ збіднів на 
ще одну світлу людину з 
полум’яним серцем, на од-
ного з тих, на кому він три-
мається.
 Висловлюємо щире 
співчуття рідним і близь-
ким генерала. Нехай доб-
рий спомин про Бориса Ва-
сильовича назавжди зали-
шиться у серцях тих, хто 
його знав, поважав і лю-
бив. ■

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Скрипт для супутників
Український школяр у домашніх умовах на 
карантині розробив програму для Європейського 
космічного агентства

■

ВТРАТИ

Останній генерал
Пішов у засвіти єдиний в Україні 
ветеран у цьому високому званні, 
який пройшов  Другу світову війну 
до останнього дня

■

Легендарний генерал.
Фото з архіву автора.

❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У мене є подруга, яка, складається 
таке враження, «за сумісництвом» з 
обов’язками мами і дружини виконує ще 
й обов’язки феї зі створення краси — 
вирощує цілі оберемки квітів, створює 
неймовірно гарні смаколики, складає ді-
тям казки, насолоджується красою дов-
кола і вчить це робити інших. Напевне, у 
кожного є такі подруги: вранці запитає, 
що ти готуватимеш на сніданок, який у 
тебе настрій і чому ти похнюпила ніс, 
якщо ти його таки похнюпила. І водно-
час розповість щось цікаве, підбадьо-
рить і змотивує. А ти, може, і не збирав-
ся щось аж таке особливе готувати або 
просто був не в гуморі, але вона вже як 
з’явиться — то, хоч-не-хоч, мусиш від-
повідати її рівню, прокидатися і рішуче 
діяти! І це чудово, це називається «не 
дай собі засохнути!». 
«Таню, хочу тебе навчити пекти смако-
лики», — заявила якось моя подруга, 
львів’янка Вероніка Степанченко. Вона 
знає, що я, як мовиться, аматор, вчуся 
разом із майстринями випічки і що, як 
багато хто, не наважуюся братися за 
випікання таких шедеврів, які під силу 
визнаним кулінарним майстриням, при-
міром, Вероніці, бо на її пляцки, сирни-
ки, торти можна дивитися годинами. 
Але Вероніка не відступає. «Впевнена, 
ти зможеш і торт! У мене нескладні ре-
цепти, смачні і практичні, тому, як мати-
меш настрій, пробуй те, що припало до 
душі, а я все покроково підкажу, і ти нас 
усіх обов’язково порадуєш чимось гар-
неньким. Гарного тобі настрою на весь 
день!». 
Мені здається, що після такого побажан-
ня просто гріх не створити щось красиве 
і смачне!
Знаходжу в себе моркву, яка корисна, 
але хочеться додати до неї родзинку. 
Вероніка відразу радить спекти торт. Що 
вам сказати — він неймовірний! І навіть 
ті, хто ще не пік тортів, нехай не сумні-
ваються: він вдасться з першого разу, — 
підтверджую з власної практики.

Морквяний красень
 «Дуже смачний, м’якенький, аро-
матний, ніжний тортик із поєднанням 
вершкового крему з ноткою апельсина 
та зернятами соняшника. Така смакота 
сподобається не тільки дітям! За основу 
брала класичний «Морквяний торт» зі 
своєї домашньої кулінарної книги «До-
машня кухня», але, оскільки змінила 
в ньому і коржі, і крем — рецепт можу 
назвати своїм власним! Сподіваюся, вам 
сподобається», — коментує свій кулі-
нарний шедевр Вероніка. 
 Тісто: 0,5 кг потертої моркви (на 
дрібній тертці), 300 г цукру, 200 г олії, 4 
яйця, цедра цілого апельсина, 400 г бо-
рошна, 2 ч. л. соди та сік апельсина, ч. л. 
кориці меленої, ч. л. солі, 100 г насіння 
соняшника (смажене).
 Усі складники з’єднати і розділити 
на 3 частини. Випікати при 200 граду-
сах 20 хвилин кожен корж.
 Крем: 800 г жирної сметани збити 
міксером зі 150 г пудри, додати ваніль-
ний цукор.
 Перемащувати холодні коржі. Має 
постояти в холодильнику 8-10 годин. 
Красень готовий!

«Насолода» для мами
 Ми нещодавно відзначали Міжнарод-
ний день матері. Що не кажіть, а кожній 
мамі приємно, коли її дитина приготує 
особисто для неї щось гарне і смачнень-
ке. Вероніка Степанченко спеціально 
для такої нагоди створила надзвичайно 
смачний, пухкий, дуже гарно прикра-
шений торт, який так і називається — 
«Насолода». 
 «Щиро вітаю всіх мам, і тих, хто 
тільки мріє стати мамою. Бути мамою 
— це величний дар, — каже Вероніка 
перед тим, як розповісти про свою нову 
випічку. — Діти — найдорожче, що дав 
нам Всесвіт. Любіть, плекайте, цілуйте, 
обіймайте! Не шкодуйте слів любові, а 
тим більше часу на своїх дітей!». Ось та-
кий меседж кулінарки і до мам, і до ді-
тей. І — рецепт. 
  Форма — 26 см.
 Спекти 2 бісквіти: на кожен потрібно 
4 яйця, 4 ст. л. цукру, ванільний цукор, 

збити міксером. Додати 4 ст. л. борошна 
і ч .л . розпушувача. Пекти при темпера-
турі 200 градусів 15 хвилин.
 Маковий: 5 яєць, 5 ст. л. цукру, 
ванілін, збити, тоді додати 5 ст. л. бо-
рошна, 1 ч. л . розпушувача, 200 г сухого 
маку (можна змолоти в кавомолці). Ви-
пікати 15 хвилин при температурі 200 
градусів.
 Суфле: 600 г жирної сметани або 
вершків, 4 ст. л. цукрової пудри. Ок-
ремо розчинити 2 пак. червоного желе 
в 500 г води. Коли желе почне загущу-
ватися, збити сметану з пудрою і пос-
тупово вливати желе, що почало за-
гусати. Суфле розділити на частини 
і перемастити бісквіти. Торт полити 
шоколадною глазуррю (розтопити на 
водяній бані плитку шоколаду з 50 г 
масла) і прикрасити на мамин смак: 
кремовими квітами, ягодами, галярет-
кою, горішками чи сухофруктами. На 
ніч поставити в холодильник. А вран-
ці буде свято для мами! 

Апельсиновий з ревенем — смачне 
диво травня
 «Це дуже смачний, ароматний та про-
стий у приготуванні пиріг. Чудово сма-
кує в колі родини», — каже господиня.
 Тісто: маргарин 60 г (розтопити), 
яйця — 2 шт., кефір — 250 г, борошно 
— 420 г, цукор — 150 г, розпушувач — 
пак. (18 г), ванілін. Тісто має бути як 
густа сметана. На тісто викладаємо на-
чинку: 600 г ревеня (румбамбар), 150 г 
цукру, запарений в окропі й цілий пере-

мелений апельсин із 2 ст. л. крохмалю. 
Все вимішати і викласти на тісто.
 Зверху посипати крихтою: 90 г мар-
гарину (посікти), 80 г цукру, ванілін, 
120 г борошна — все перетерти і виси-
пати на начинку. Пекти 45 хвилин при 
температурі 180 градусів. Готовність 
буде чути за чудовим ароматом весняної 
випічки!

Сирники — моя любов
 Треба визнати, що сирники, сирні 
бабки, торти, запіканки, чизкейки — 
любов не лише Вероніки Степанченко. 
Хто ж не мріє про шматочок такого, при-
міром, на сніданок. Господиня мене осо-
бисто переконувала, що сирна випічка 
— нескладна. Звісно, якщо подивитися 
на ті багатошарові сирні смаколики, то 
не відразу віриться, але коли почати, то 
все печеться!
 «Чизкейки — це смачно і корисно. 
Поєднання сиру, фруктів і желе — особ-
ливе. Пропоную вам рецепт сирника з 
ананасом. Це неймовірно смачний пля-
цок, святковий та завжди вдалий», — 
каже вона. 
 Форма — 20х30.
 Тісто: 150 г масла (м’якого), цукор — 
150 г, яйця — 3 шт., ванільний цукор — 
1 ст. л., розпушувач — 2 ч. л., борошно 
— 400-500 г.
 Замісити м’яке тісто і розділити на 
дві частини. Поставити на годину в хо-
лодильник. Випікаємо один корж пус-
тий (проколоти вилкою) при темпера-
турі 180 ° 15 хвилин.

 Макова маса: 250 г маку зварити, 
промити три рази, підсушити, перемо-
лоти двічі. Додати 2 яйця, склянку цук-
ру, ст. л. крохмалю, ванільний цукор — 
усе збити і з’єднати з маком.
 Сирна маса: кг жирного сиру, 3 яйця 
з 200 г цукру збити, додати 150 г мас-
ла, ванільний цукор, апельсиновий сік 
і цедру, ванільний пудинг (сухий).
 Розкачуємо 2 частини тіста, викла-
даємо на нижню макову масу, зверху — 
сирну. Випікати 35 хвилин при 180 гра-
дусах.
 Коли охолоне, готуємо фруктову 
масу: 0,5 кг яблук натерти на крупній 
тертці, 2 ст. л. цукру, трішки води — 
проварити все 15 хвилин, зняти з вогню. 
Додати 2 банки консервованих ананасів 
(збити блендером або порізати шматоч-
ками), 2 пакети ананасового желе, добре 
розмішати, щоб розчинилося. Виклас-
ти на холодний сирник, зверху — пустий 
корж. Притиснути вантажем і постави-
ти на ніч у холодильник. Ранком зверху 
покрити шоколадом.
 Ех, і смачно ж!

Полуничний поцілунок
 Із такого почати ранок — день точ-
но залагодиться, уже навіть назва об-
надіює! У нас скоро буде полуничний 
сезон, а як же без однойменного поці-
лунку?
 Вероніка Степанченко розповідає, як 
спекти хіт полуничного сезону — полу-
ничний чизкейк. 
 Бісквіт: до 3 яєць додати 3 ст. л. цук-
ру, пакетик ванільного цукру та зби-
ти на пишну масу. Потім додати 3 ст. л. 
просіяного борошна і ч. л. розпушувача. 
Спекти корж. Форма — 26 см, темпера-
тура — 180 градусів, час — 20 хвилин.
  Сирна маса: 250 г жирних вершків 
збити окремо з 2 ст. л. цукрової пуд-
ри, можна додати ванілін чи сік фрук-
тів (приміром, полуниці), 30 г жела-
тину розчинити у 100 г води і холодим 
з’єднати з сирною масою (750 г). 
 Прошарок на бісквіт: 500 г джему по-
луниці з 3 ст. л. крохмалю — провари-
ти, охолодити накласти на бісквіт. Вище 
викласти сирну масу, на неї — подріб-
нені заморожені полуниці. 
 Верх залити холодною галяреткою: 
пакет галяретки розчинити у 300 мл га-
рячої води. Оформити верх торта можна 
за допомогою суфле: 200 г жирних вер-
шків із ст. л. цукрової пудри та ванілін 
або есенція — все збити. І — полунички 
як корони!
 «Весна — моя улюблена пора року! 
Навесні все прокидається від зимового 
сну і розквітає, — надихає на весняну 
кулінарію майстриня чудової випічки зі 
Львова Вероніка Степанченко. — Про-
кидається не тільки природа, а й наші 
бажання, настрої, смаки. Рекомендую 
господиням напередодні літа створю-
вати власні смакові композиції, тішити 
родину смачно і дбайливо приготовлени-
ми стравами. Це — затишок і добрий на-
стрій у родині. Смачного!». ■

СОЛОДКИЙ СТІЛ

Полуничний поцілунок 
і морквяно-сирна любов 
у випічці Вероніки Степанченко

■

Вероніка Степанченко.❙

Полуничний чизкейк. ❙

Морквяний торт. ❙ Пиріг із ревенем.❙
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Звичні для квітня-травня хокейні чемпіо-
нати світу в різних розрядах поступили-
ся загальному карантину, а розчохлити 
ключки доведеться нескоро. Втім цікавої 
інформації не бракує й під час оголоше-
них канікул.

Пауза для зміни варти 
 Існує стійке бажання, гадаю, не тільки 
Федерації хокею України, а й шануваль-
ників квартету кращих клубів, дограти 
все-таки нинішній національний чемпіо-
нат. Як відомо, до вимушеного антракту 
визначилися півфіналісти. ХК «Кремен-
чук» посперечається з «Білим Барсом» 
(Біла Церква), тоді як «Донбас» — із хер-
сонським «Дніпром». За поданням спор-
тивної дирекції Української хокейної ліги 
названо терміни цих серій (до чотирьох пе-
ремог) у першій половині вересня. Щодо 
фінальної, то ФХУ пропонує період не піз-
ніше 16-27 вересня.
 Єдине, але суттєве застереження: 
якими складами постануть ці команди? 
Адже в багатьох гравців із отих «зимо-
вих» екіпажів чи вже, чи ось-ось завер-
шаться контракти. Отже, логічно було 
б допустити тих, кого матимуть клуби в 
своєму розпорядженні наприкінці літа, 
включно з новачками, й не вимагати до-
тримання старих списків. Це призвело б 
просто до «взводів без вояків».
 ...Тепер повернімося до збірних. З 
огляду на добір виконавців, синьо-жов-
та дружина навряд чи «постраждала» 
від затримки свого ЧС-2020 на цілий 
рік. Говорячи «свого», маємо на увазі 
Дивізіон I-B, в якому наші хлопці випе-
редили навесні 2019-го тільки голланд-
ців і посіли п’яту сходинку. Про путів-
ку класом вище навіть не йшлося (її 
вибороли румуни), ба більше, поряд із 
грою проти аутсайдера (8:1) ми додали 
ще очко за програш 3:4 в овертаймі гос-
подарям-естонцям.
 Так, Андрій Срюбко, згідно з рішен-
ням Виконкому ФХУ, залишив посаду 
головного тренера, а прийняв естафету 
Сергій Вітер. Однак і під його орудою 
зібрався б приблизно такого ж штибу 
комплект виконавців. А дійсно досвід-
чених майстрів лишилося з півдюжини 
— Андрій Міхнов, Роман Благий, Ми-
кита Буценко, Дмитро Німенко, Сергій 
Бабинець, Віталій Лялька. Оскільки 
ж майбутній турнір прийматиме Поль-
ща, то вона й вважається фаворитом цієї 
компанії. Веду до того, що десанту з топ-
клубів сьогодні не чекаємо. В Україні ле-
гіонери подібного гатунку відсутні вже 
давненько. 
 Аби читач краще збагнув, на яких 
щаблях світового рейтингу наразі пере-
буваємо, ризикну запропонувати вам не-
величкий пробіг по інших пострадянсь-
ких збірних — навколо них у це приму-
сове міжсезоння якраз і тривають жваві 
обговорення фахівців і вболівальників. 
У принципі, досить трьох прикладів: 
Латвія, Білорусь, Казахстан. Адже, як 
і наша рідна команда, вони належать до 
тих, із дозволу сказати, хокейних різ-
ночинців, яких після розпаду СРСР за-
проторили до ліги C. Пригадується, на-
скільки важко й довго було з 1992/93 
років звідти видряпуватися!

Балтійський улов містера Хартлі
 Отже, латвійці зустріли поточний рік 
міцними мешканцями дивізіону «Еліт», 
в якому перед цим стали десятими. Три 
повні сезони ними керував (і надалі ке-
рує) канадієць Боб Хартлі. Вже одне це 
свідчить про рівень ставлення країни до 
свого хокею. Містер Хартлі як «коуч» 
провів — примружуйте очі — 944 мат-
чі в Національній хокейній лізі, а її го-
ловний трофей, Кубок Стенлі, здобу-
вав 2001 року — на чолі «Колорадо Еве-
ланш». Цікаво, що латвійських спор-
тивних ідеологів не бентежить, що Боб 
поєднує цю місію з тренерським міст-
ком... омського «Авангарда». Політи-
ка політикою, але наставник щоденно у 
вирі Континентальної хокейної ліги — 
ця практика, вочевидь, їх і приваблює.
 Тим паче, згаданий сибірський клуб 
чітко осідлав «плей-оф» (посівши дру-
гий щабель у Дивізіоні Чернишова, але 
в досить бойовому режимі поступив-
шись «Салавату Юлаєву» з Уфи). Ще ро-

ком раніше дістався «золотого фіналу» й 
завоював «срібло». Чи є це аргументом 
для хокейних функціонерів у Ризі? Звіс-
но, адже місцеве «Динамо» в отій саме 
КХЛ зупинилося на передостанній схо-
динці «Західної конференції». Тепер по-
міркуймо: власний чемпіонат у латвій-
ців точно не крутіший за український, 
але флагман сяк-так баражує хвилями 
КХЛ (за класом і фінансами вважаєть-
ся другою в міжнародному вимірі) і здат-
ний делегувати в свою збірну доволі об-
стріляних кандидатів. Проте стерновий 
динамівців, суто корінний вихованець 
Гіртс Анкіпанс, подав у відставку.
 Спитаєте, кого на берегах Даугави 
вбачають спадкоємцем? Так не кожен 
наважиться, беручи до уваги наявний 
контингент! З-поміж аборигенів виріз-
няються капітан Лауріс Дарзіньш та Мі-
келіс Редліхс (але вік насторожує — 35), 
і невідомо, чи пролонгують угоди «після 
відпустки» начебто серйозні заокеанські 
профі — Картер Ештон та Бен Маршалл. 
Приплив інших зірок? Президент клубу 
Юріс Савіцкіс і не проти, але сам каже, 
що їхній бюджет у 12 мільйонів євро над-
то скромний за поняттями КХЛ. Ха, ви-
гукнуть у тому ж здавна хокейному Хар-
кові, нам би такі гроші. Але балтійці хоч 
і не виходили з підгрупи в КХЛ після се-
зону-2013/14, але продовжують інвесту-
вати в клуб, можливо, й заради збірної. 
Втім під парасольку Хартлі охоче зліта-
ються парубки з різних країв — Піттс-
бурга, Оттави, Коламбуса (йдеться про 
НХЛ), шведського «Еребру», московсь-
ких «Спартака» та «Динамо», празької 
«Спарти» (капітан збірної Робертс Бу-
картс) тощо. Ось вам і противага двох 
реалій — латвійської та української.

Аншлагами ситий не будеш?
 Може, простіше орієнтуватися на 
близьких сусідів — білорусів? Будь лас-
ка. Там також базовий колектив збір-
ної — мінське «Динамо» — розчарувало 
в перегонах КХЛ, окупувавши щабель 
за потилицею ризького тезки. Водночас 
національна збірна повернулася до най-
сильнішого ешелону світового хокею, їй 
вистачило задля цього другої позиції в 
Дивізіоні I-A (10 балів з 15-ти на льоду в 
Нур-Султані). Наставник «сябрів» Ми-
хаїл Захаров, добре знаний нами й за ро-
ботою в Києві, впевнений, що їм до снаги 
закріпитися в когорті грандів, зрозумі-
ло, вже 2021 року. В білоруських ЗМІ до 
національної команди ставлення лояль-
не, чого не скажеш про динамівську бри-
гаду. 
 Й начебто не вимагають прибрати 
«бригадира» — колишнього форварда 
канадської збірної початку 90-х Крей-
га Вудкрофта, він же один з асистентів 
у її штабі на зимовій Олімпіаді-2018 з 
бронзовими нагородами Ігор. Й тут же, 
уявіть собі, порушують проблему суворі-
шу — чи так уже необхідне представ-
ництво в КХЛ, коли результати відвер-
то кепські, а президент Александр Лука-
шенко взагалі натякає й на 15-мільйонні 
витрати. На форумах лунають і сумніви 
— навіщо розпорошувати кошти в сусід-
ній державі без турнірних успіхів?
 Захаров же, котрий як гравець від-
дав тамтешньому «Динамо» 12 сезонів, 
переконаний, що зберегти команду 
обов’язково потрібно як візитку Респуб-
ліки Білорусь, як солідний державний 
проєкт, як класне шоу, на яке збирався 
аншлаг у 15-тисячній «Мінськ -Арені». 

Це справді було, а завтра? Тут досі ту-
ман, особливо якщо на зміну ВАТ «Бі-
лоруськалій» (відмовилося від прямої 
підтримки клубу) не знайдеться інший 
промисловий гігант. Звісно, втримати 
в обоймі таких виконавців, як Андрій 
Костицин, Стефан Елліотт, Олег Євенко 
(а насправді звільнилися ще з півдесят-
ка), — це ілюзія.
 Цікаво, що стерновий мінської 
«Юності» Александр Макрицький 
стверджує, що перемогою на внутрішніх 
фронтах (під завісу «плей-оф» Екстралі-
ги «юнаки» взяли серію в солігорського 
«Шахтаря») варто пишатися. Скептики 
ж заперечують, що валентність учасни-
ків неcпівмірна з тими, кого мають пе-
ред собою динамівці в тенетах КХЛ. Й 
ота словесна катавасія ну просто заво-
рожує. А тверезі голоси стверджують, 
що ніхто не дозволить розформувати 
«зубрів», як звуть лицарів Вудкрофта, 
тоді, коли замість Швейцарії наступний 
ЧС-2021 проведуть спільно Білорусь та 
Латвія.

Розлучилися Скабелка та «Барис» 
 ...Нарешті, що там на степових ка-
захських просторах? А там приголом-
шлива відставка на ім’я Андрій Ска-
белка. Здавалося б, місцевий «Барис» 
(коли його створювали, столицю нази-
вали Астана) відмінно себе зарекоменду-
вав у КХЛ. Оцініть друге місце в «Схід-
ній конференції» й перший переможний 
раунд Кубка Гагаріна проти магніто-
горського «Металурга». Тим паче, Кон-
тинентальна ліга запроваджує систему 
«стелі й підлоги» зарплат, що вирівнює 
можливості суперників на трансферно-
му ринку. Ну й клуб із Нур-Султана те-
пер не вважатиметься для КХЛ інозем-
ним, як уже зробили бонус для мінчан 
(латвійці такого статусу не отримали). 
Отже, тягар внесків і податків оминув 
посланців Азії.
 Здавалося б, ефективному з усіх пог-
лядів білорусу працювати й працюва-
ти. Та втрутилася прикра осічка збірної 
Казахстану під час вступної кваліфіка-
ції до Олімпіади-2022. В домашньому 
інтер’єрі пропустили на першу сходин-
ку у відбірному квартеті поляків. Пан 
Скабелка вважав, що через недосягнуту 
мету повинен піти, попри те, що перед 
тим збірна виступила чудово, переміг-
ши на домашній першості Дивізіону I-A 
з майже граничними 14 очками. Оскіль-
ки ж «Барис» — джерело кадрів (плюс 
окремі хлопці з «Торпедо», «Сариарки» 
та «Бейбариса»), то недоречно чіпляти-
ся й за клуб.
 Хтозна-хтозна, новий контракт про-
понувався (орієнтуюся на слова клубно-

го президента Бориса Іваніщева). Низ-
ка експертів пояснюють крок Андрія Во-
лодимировича й тим, що йому обіцяли 
ще кращі цифри в ярославському «Ло-
комотиві». Це запрошення він уже встиг 
прийняти. Немов по ланцюжку перейде 
туди один із недавніх лідерів атаки «Ба-
риса» — Атте Охтамаа, чинний чемпіон 
світу-2019 в лавах збірної Фінляндії.
 Казахстанські оглядачі озвучи-
ли кілька варіантів нового тренера, 
спроможного суміщати обидві посади. 
Тут і чех Мілош Ржига (щодо нього є 
скандальні нюанси), і росіянин Андрій 
Назаров (між іншим, у сезоні-2013/14 
керував «Донбасом» у КХЛ та українсь-
кою збірною) і, знов-таки, латвієць Пе-
теріс Скудра (так, у нього матчів НХЛ на-
багато менше, ніж у Назарова, але голкі-
пер був зірковий!). Звісно, не забули мої 
колеги й про свого видатного земляка 
Євгена Корешкова, з отого Усть-Камено-
горська, де хлопчаки ставали на ковзани 
чи не раніше, ніж навчалися ходити.

Не розгубити вчорашніх дублерів
 Кастинг триває, але ми повинні ро-
зуміти, які ставки. Стислий висновок: 
Білорусь, Казахстан і Латвія оберта-
ються на інших орбітах, якщо не в ін-
шій системі хокейних координат. Для 
нас там дійсно зачинено?
 Намагаюся лишатися оптимістом. 
Миттєво перезавантажити збірну, на-
туралізувавши, скажімо, за методом 
казахстанців, кілька постатей калібру 
Брендона Боченськи, Даррена Діца, Дас-
тіна Бойда, — не вбачається логічним. 
Та й гаманця такого «на хокей» де шу-
кати? Якби я на рубежі «нульових» по-
чув прогноз, що опинимося колись в од-
ному сегменті з естонцями та литовця-
ми (останні вибули з Дивізіону I-A, але 
ж побували там!), то обурився б. Що по-
робиш, сьогодні про ансамбль, який грав 
під орудою Анатолія Богданова, в тому 
числі на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті, на-
віть мріяти дивно. Що ж робити?
 Як мінімум — дбати про резерв, на-
давши хокейним школам пристойні 
комплекси, зокрема реанімувати сто-
личний «Авангард» біля Дорогожи-
чів. Невипадково деякі парубки Олега 
Ігнатьєва з юніорів зразка світової пер-
шості-2018, котрі в нашому Палаці спор-
ту принаймні виграли тоді свій дивізіон, 
уже скуштували солоного смаку «дорос-
лої» команди. Приміром, Дмитро Дани-
ленко, Олександр Пересунько, воротар 
Артур Оганджанян. Зміна поколінь за-
вжди болюча, але варто потерпіти. Аби 
завтра відкрилося те «вікно можливос-
тей», крізь яке добре знайомі опоненти 
вже зазирнули. ■

ХОКЕЙ

До «вікна можливостей», 
як на ковзанах до Казахстану?
У третьому за рангом 
світовому дивізіоні 
українська збірна 
затрималася невипадково

■

Збірна України минулого разу виступала в Дивізіоні I-A на домашньому чемпіонаті світу-2017.
Фото з сайта fhu.com.ua.
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Дакота Джонсон 
взялася за сценарій
Героїня «50 відтінків сірого» розповіла 
про свої «таргани» в голові

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Під час карантину навчання он-
лайн:
 — Маріє Іванівно, а чому за твір 
ви мені поставили двійку?
  — Тому що в одному слові ти 
зробив дві помилки. Ти написав, що 
цього літа відпочиватимеш із бать-
ками на Балканах. Відколи балкон 
пишеться з великої літери та через 
«а»?

* * *
 Розмова між чоловіком і жін-
кою:
 — Софочко, і чого ти весь час 
скаржишся на життя? Набридло.
 — Тоді хай усе іде на фіг, а ти, 

Фімо, будеш у голові цієї ходи.

* * *
 Щодо успіхів на роботі можу 
сказати одне: — Кар’єрні сходи на 
даний момент я мию.

* * *
 — Коли закінчиться карантин, 
підемо з тобою в бар і замовимо по 
2-3 келихи пива.
 — 23 пишеться разом.

* * *
 Була в супермаркеті. Сказа-
ли, що можна розрахуватися будь-
якою картою. Дістала бубновий 
туз. Хтось може забрати мене з 
поліції?

Гроші з неба
Переселенець із Криму принципово відмовився від споживання газу, щоб не фінансувати країну-агресора

По горизонталі:
 1. Міфічний птах, який, за 
легендою, спалює себе і відрод-
жується із попелу. 4. Відомий 
бренд спортивного одягу і взут-
тя. 9. Відріз полотна, яким в Ук-
раїні обгортали голову заміжньої 
жінки. 10. Самоназва угорця. 11. 
Старовинний український народ-
ний танець. 12. Основний функ-
ціональний елемент легень, через 
стінку якого здійснюється газооб-
мін. 14. Мама нареченого чи наре-
ченої для батьків з іншого боку. 
15. Річка в Архангельській облас-
ті, у якої Пушкін «позичив» пріз-
вище свого героя. 20. Ім’я чайки з 
культового роману американсько-
го письменника Річарда Баха. 22. 
Культова споруда. 24. Природна 
водойма. 25. Болгарське містеч-
ко, національна столиця гумору. 
26. Гора, до якої пристав ковчег 
Ноя після закінчення всесвітньо-
го потопу. 27. Відомий балтійсь-
кий курорт. 
По вертикалі:
 1. Привид, примара, ілюзія, 
щось, що існує лише в уяві. 2. 
Райцентр на Вінниччині. 3. Риба 
із сімейства лососевих. 5. «Стоїть 
в селі Суботові на горі висо-
кій ... України: широка, глибо-
ка» (Тарас Шевченко). 6. Фран-
цузький філософ та енцикло-

педист епохи Просвітництва. 
7. «Довгограючий» фільм. 8. Бо-
лотний птах. 13. Російська поет-
ка, уроджена Ганна Горенко. 16. 
Міфічне чудовисько у вигляді 
жінки зі зміями замість волосся, 
від погляду якої все живе оберта-
лося на камінь. 17. Комаха-медо-
нос. 18. Місто в Голландії, де роз-
ташовується Міжнародний кримі-
нальний суд. 19. Давньогрецький 
глечик з вузьким високим гор-
лечком. 21. Рослина-паразит, яка 
формує «гнізда» на деревах. 23. 
Суміш кількох видів лікарських 
трав з певним лікувальним ефек-
том, фіточай. ■

Кросворд №39
від 8—9 травня

Дара ГАВАРРА

 Нещодавно зірка фільму «50 від-
тінків сірого» Дакота Джонсон дала 
інтерв’ю «глянцю». Молода жінка роз-
повіла, що ще з підліткового віку страж-
дала на депресію. Здавалося б, народи-
тися зі срібною ложкою в роті — це вже 
щастя, проте є й зворотний бік медалі. І 
батьки (мама — голлівудська зірка Ме-
лані Гріффіт, батько, також актор, Дон 
Джонсон — блискучий детектив Неш 
Бріджес, якого після розлучення бать-
ків замінив красунчик Антоніо Банде-
рас), і дідусі-бабусі були непересічними 
людьми, які безпосередньо були дотич-
ними до світу мистецтва. Зростаючи в 
такій сім’ї, обов’язково задаєшся пи-
танням: а де моє місце в житті, чи змо-
жу дотягнутися до слави батьків, стати 
рівною їм?
 Подолати підліткову депресію до-
помогли професійні психологи, про-
те Дакота, за її зізнаннями, все життя 
страждає на цю емоційну недугу. Зреш-
тою, це допомогло їй краще пізнати 

себе, адже, як стверд-
жує актриса, вона дуже 
емоційна й чутлива осо-
ба. Актриса намагаєть-
ся не «грузити» своїми 
переживаннями близь-
ких, а розбиратися з 
усім самотужки.
 Наразі пані Джонсон, 
як і всі мешканці США, 
перебуває на карантині, 
тож часу для роботи 
над собою вистачає. І це 
дало свої плоди — Дако-
та написала сценарій клі-
пу до пісні Cry, Cry, Cry свого 
бойфренда Кріса Мартіна (до слова, 
колишнього чоловіка Гвінет Пелт-
роу). Сценарій пройшов відбір на 
загальних умовах, тож актри-
са впевнена, що ніхто не ска-
же, що вона перемогла тіль-
ки завдяки близьким сто-
сункам із фронтменом гру-
пи Coldplay. ■

з 18 до 24 травня

 Овен (21.03—20.04). Доведеться конф-
ліктувати з близькими, яким звикли довіряти 
особисті таємниці. Шукайте компроміс.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Остерігайтеся 
зради, особливо від жінок. Вони схильні нако-
пичувати образи і можуть помститися.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви шука-
тимете шляхи для налагодження стосунків.  
Важливо тримати себе в руках і не приймати 
виклик.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Рак (22.06—23.07). Секрети від друзів 
можуть стати яблуком розбрату. А ваші при-
бутки погіршать і без того непросту ситуа-
цію.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Лев (24.07—23.08). Ви зумієте приборка-
ти свої почуття і поглянути тверезо на станови-
ще взагалі й на конфліктну ситуацію зокрема.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Діва (24.08—23.09). Вдалий період для 
того, щоб переглянути свої зв’язки та прихиль-
ності.  Іноді краще піти на компроміс або при-
пинити стосунки.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Терези (24.09—23.10). Ви схильні до 
перебільшень. Пам’ятайте, що головним по-
мічником у виправленні ситуації буде розум-
ний підхід до неї.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Скорпіон (24.10—22.11). Жорсткий са-
моконтроль — ось чому треба надати пере-
вагу.  І нехай усередині вирує буря, ви зуміє-
те перемогти.
 Днi: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Після рішу-
чих пояснень ви відчуєте полегшення.  Вдас-
ться відкинути всі сумніви й вирушити до за-
повітної мрії.
 Днi: спр. — 21; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви зможете за-
вершити процеси, які турбували впродовж пев-
ного часу.  Прислухайтеся до порад друзів. 
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Очікуються де-
які зміни, пов’язані з життєвим призначенням. 
Нарешті ви отримаєте простір для реалізації 
своїх ідей.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Професіонали мо-
жуть розраховувати на цікаву роботу.  Попе-
реду перестановки, які дозволять реалізува-
ти давні плани.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24. ■

Дакота Джонсон.❙

16—17 травня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без істотних опадiв. Вiтер захід-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +15...+17. Пiс-
лязавтра вночi +7...+9, удень +15...+17.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +5...+7, удень +14...+16.
Вінниця: без істотних опадiв. Уночi +6...+8, удень +16...+18.
Одеса: без істотних опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.

14 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 12-17 градусів, у Дніпрі біля Києва — 14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без істотних опадiв. 
Трускавець: уночi +5...+7, удень +14...+16. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +15...+17.
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