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РИМА ТИЖНЯ

Перспективи
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Не всі пройшли жорстку конкуренцію 
Й потрапили врешті на пресконференцію. 

Не всім надавалися преференції 
Уже під час пресконференції. 

А вже наприкінці пресконференції 
Нам розказали про дві каденції. 

Чекаймо ж не тижня-місяця-року, 
А ще одного президентського строку!

■

Держава стежить! За гречкою... Білорусь 
обиратиме 

президента

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,585 грн 

1 € = 29,140 грн

1 рос. руб. = 0,370 грн

«Спецагент» для 
Зеленського
Скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона з відомими сепаратистами 
і терористами засвідчили, що для керівництва держави 
українська гідність не у пріоритеті
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Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Учора українці відзначали 
одне з найкрасивіших і, якщо 
можна так висловитись, най-
більш ментальних своїх свят — 
День вишиванки, яку ще нази-
вають генетичним кодом нації. 
Як повідомляв раніше оргкомі-
тет Всесвітнього дня вишиван-
ки, цього року він був присвя-
чений українській родині та ро-
доводу. Зокрема, і видатним 
українським родинам, кілька 
поколінь яких зробили значний 
внесок у розбудову української 
державності, культури та науки. 
«Пандемія дала можливість зу-
пинитись та осмислити, що на-
справді важливо — турбота про 
старше покоління та виховання 
освіченого, гуманного наступ-
ного», — йшлося у відповідно-
му зверненні.
 Традиційних масових заходів 
та гулянь, на яких збиралися со-
тні, а то й тисячі людей у виши-
ваному національному одязі, щоб 
засвідчити свою відданість всьо-
му істинно українському, цьо-
го разу зі зрозумілих причин не 
було. Натомість нашим інфор-
маційним простором прокотила-
ся хвиля різноманітних онлайн-
акцій, присвячених вишиванці. 
Своєрідну онлайн-екскурсію ор-
ганізував і Тернопільський облас-

ний краєзнавчий музей, де збері-
гається справжній вишиваний 
скарб. Як розповіла  його науко-
ва співробітниця Оксана Гулик, у 
фондах музею налічується близь-
ко дев’ятисот експонатів жіночих 
та чоловічих вишиваних сорочок 
(серед них — чимало екземплярів 
і унікальної, відомої поціновува-
чам усього світу борщівської ви-
шивки). Узагалі ж  тут представ-
лені сорочки з усіх 17 районів об-
ласті, тож відображають усю ба-
гату палітру місцевого мистецтва 
вишивання. «Для південної час-
тини є характерною насичена 
чорна вишивка з різноманітни-
ми кольоровими вкрапленнями 
та переважно рослинним орна-
ментом. У центрі області виши-
вальниці брали яскраві кольо-
ри ниток, а орнамент був геомет-
ричний. На півночі ж області — 

ближче до Волині — кольори 
вже були, порівняно з поперед-
німи регіонами, більш стрима-
ними — червоно-чорні, червоно-
сині, з рослинним орнаментом. 

Якщо зупинитися більш деталь-
но на кожному з цих регіонів, то 
на Борщівщині, наприклад, на-
прикінці ХІХ і на початку ХХ 
століття для оздоблення жіно-

чих вишитих сорочок викорис-
товували різноманітні вкрап-
лення з бісеру, сухозліток, пає-
ток, стеклярусу, тож вони вигля-
дали більш багатими, пишними. 
А в центральній частині області 
такого не було, натомість там ви-
шивали багато оксамитових кос-
тюмів — безрукавку і спідницю. 
І поверх них вишивали бісером, 
стеклярусом і паєтками. На пів-
ночі ж жіночі сорочки вишива-
ли лише нитками, без оздоблен-
ня, тож вишивка була скромною. 
Зате дуже пишно вишивалися в 
цій місцевості рушники — вони 
були надзвичайно яскраві, кві-
тчасті. Також у північних райо-
нах більш пишно оздоблювали 
свій верхній одяг. Щодо техніки 
вишивки, то на півночі це були 
хрестик і гладь, у центральній 
частині — хрестик і низинка, 
а на півдні — давні традиційні 
шви, такі як верхоплут, колод-
ки, ретязь», — це вже з розповіді 
завідувачки сектору збереження 
відділу фондів Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею 
Галини Завіші.
 З усією цією рукотворною 
красою, в якій втілились історія 
та культура нашого народу, мож-
на ознайомитись під час постій-
них та експрес-виставок, які го-
тують наукові співробітники му-
зею. А зі світлинами частини екс-
понатів — і на сайті закладу. ■
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«Щодо техніки вишивки, то на півночі це були хрестик і гладь, у центральній 
частині — хрестик і низинка, а на півдні — давні традиційні шви, такі як 
верхоплут, колодки, ретязь».

Галини Завіша, завідувачка сектору збереження відділу фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
Україна може недо-

отримати від своїх заробітчан, спрогнозува-
ла економістка Центру економічної стратегії 
Дарина Михайлишина.

5 млрд доларів
від МВФ 

очікує Україна до кінця травня, поінформу-
вав міністр фінансів Сергій Марченко.

гривень
кияни заборгу-

вали за газ, поскаржилася начальник управ-
ління з роботи з абонентами АТ «Київгаз» 
Людмила Гребещук.

закладів
торговельного й побутового обслуговування по-
вернулися до роботи, заявили в Мінекономіки.

офіцерів запасу
призовуть на військову 

службу в червні-липні 2020 року, пові-
домили в Головному управлінні персо-
налу Генштабу ЗСУ.

1,9 млрд Більше 7,6 тис. 500255 млн
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Завідувачка сектору збереження відділу фондів Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею Галина Завіша біля стенду 
з дорогоцінними експонатами.
Фото Галини ЖУК.
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СВЯТО

Із хрестиком в сім’ї повна гладь
Цьогорічний День 
вишиванки був 
присвячений українській 
родині та родоводу

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Карантин триватиме до 22 червня. Про це заявили на 
засіданні Кабінету Міністрів. Проте вирішувати, які пос-
лаблення запроваджувати, а які ні, зможе місцева влада. 
Таким чином уряд дозволив запровадження адаптивно-
го карантину. Тобто очільники міст мають орієнтуватися 
на епідемічну ситуацію вже на місцях. «Що змінюється? 
Ми вводимо певні ознаки епідемічної ситуації в регіо-
нах. А саме: інцидентність — середня кількість випадків 
COVID-19 на 100 тисяч населення за останні сім днів — 
має складати менше 12 осіб на 100 тисяч населення,  за-
вантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, призна-
чених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим ви-
падком COVID-19, повинна становити менше 50%, а кіль-
кість тестування методом ПЛР та ІФА — понад 12 на 100 
тисяч населення протягом останніх семи днів», — зазна-
чив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 
 Уже з 22 травня запрацюює громадський транспорт, 
дозволять проведення релігійних та спортивних заходів, 
проте поки без глядачів, а ще відкриються готелі. З по-
неділка, 25 травня, почнуть працювати метро та дитячі 
садочки. Також Україна відкриває кордони для паса-
жирського транспорту. Міжнародні перевезення віднов-
лять уже сьогодні. Їздити можна буде як автобусами, так 
і залізницею. Водночас міжобласне сполучення поки що 
не відкриватимуть. Тим часом прем’єр Денис Шмигаль за-
явив, що такі послаблення допоможуть країні поступово 
повертатися до звичного життя, а економіці — набирати 
обертів: «Адаптивний карантин дасть змогу на регіональ-
ному рівні посилювати протиепідемічні обмеження на міс-
цях у разі виявлення спалахів захворювання. Або послаб-
лювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмежен-
ням на загальнонаціональному рівні». ■

ПОСЛАБЛЕННЯ

На роботу — 
як на свято
Українцям дозволять їздити 
у справах не лише на таксі

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті знову загостри-
лася. Очільники окупаційних режимів 
заявили про рішення підвищити готов-
ність своїх бойових підрозділів. За ін-
формацією з відкритих джерел, у До-
нецьку військкомати обдзвонюють ко-
лишніх «ополченців» на предмет їх-
ньої готовності повернутися на службу. 
В Луганську вже мобілізовують резер-
вістів. Також, за даними розвідки, ар-
тилерія, 4-та та 7-ма бригади окупацій-
них військ разом із 6-м козачим полком 
у повній бойовій викладці у складі ба-
тальйонно-тактичної групи вийшли на 
позиції на стахановському напрямку. 
 За минулі три доби збройні форму-
вання Російської Федерації 39 разів 
порушили режим припинення вогню. 
Збільшилася кількість обстрілів із за-
боронених Мінськими домовленостя-
ми мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. 
Противник обстріляв наші позиції та-
кож із гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів, снай-
перської та стрілецької зброї. 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» росіяни потуж-
но з різних видів озброєння гатили по 
наших позиціях неподалік Павлополя, 
Пісків, Кам’янки, Старогнатівки. Біля 
Богданівки, Красногорівки, Тарамчу-
ка, Водяного противник застосував гра-
натомети різних систем, великокалі-
берні кулемети та стрілецьку зброю. По 
околицях Красногорівки окупанти вели 
вогонь із мінометів 120-го калібру. Не-
подалік Мар’їнки загарбники задіяли 
снайперську зброю.
 На луганському напрямку по ук-
раїнських захисниках, які виконують 
завдання в зоні відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання «Пів-
ніч», поблизу Оріхового, Кримського, 
Новотошківського ворог відкривав во-
гонь із заборонених Мінськими угода-

ми 120-міліметрових мінометів, а та-
кож гранатометів різних систем та ве-
ликокаліберних кулеметів.
 Неподалік населених пунктів Пів-
денне, Шуми та Новоолександрівка 
російські найманці використовували 
міномети 82-го калібру. По околицях 
Кримського, Новолуганського, Лу-
ганського застосували станкові проти-
танкові гранатомети.
 Унаслідок ворожих обстрілів шес-
теро військовослужбовців Об’єднаних 
сил отримали поранення. З них троє 
— бійці батальйону патрульної служ-
би поліції особливого призначення 
«Луганськ-1». На жаль, командир ба-
тальйону «Луганськ-1» полковник 
поліції Сергій Губанов загинув. 
 Речник МВС Артем Шевченко у 
Фейсбуці повідомив, що трагедія ста-
лася вночі в четвер, 21 травня.
 «Командир батальйону «Луганськ-
1» полковник поліції Сергей Губанов 
помер у лікарні під час надання медич-
ної допомоги після поранення підри-
вом невідомого вибухового пристрою 
на околицях фронтового села Трьохіз-
бенка на Луганщині під час патрулю-
вання ввечері 20 травня 2020 року», 
— написав Шевченко. Троє бійців, які 
були з ним під час виконання службо-
вих та бойових завдань, отримали ос-
колкові поранення. Їм надають допо-
могу лікарі військового шпиталю.

 Наші військовослужбовці у від-
повідь рішуче застосували вогневі за-
соби та припинили ворожу активність. 
За даними розвідки, за цей період ук-
раїнські військовослужбовці знищили 
двох російських окупантів та щонай-
менше п’ятьох поранили.  ■

НА ФРОНТІ

Польові дослідження 
в умовах війни,
або Як виорати й засіяти 
земельну ділянку серед мін

■

ДО РЕЧІ

 Поблизу села Новомихайлівка Донецької 
області у полі під час аграрних робіт пролунав 
вибух. Водій трактора не постраждав, право-
охоронці відкрили кримінальне провадження.
 За інформацією пресслужби поліції До-
нецької області, «під час обробки поля водій 
трактора наїхав на невідомий предмет та заче-
пив його культиватором, унаслідок чого став-
ся ви бух. Тракторист не постраждав, транспор-
тний засіб отримав незначні механічні пошкод-
ження». Слідчі відкрили кримінальне провад-
ження з попередньою правовою кваліфікацією 
за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України: 
терористичний акт.
 До речі, 35-річну Аллу Кряжеву, яка 15 трав-
ня підірвалась на протипіхотній російській міні 
поблизу окупованого Докучаєвська, наразі го-
тують до операції. За словами завідувача трав-
матологічного відділення Волноваської район-
ної лікарні Андрія Хаджинова, жінка потребує не 
одного оперативного втручання. «Зараз вона от-
римує антибіотики, анальгетики. Під наркозом 
ми маємо провести їй повторно нефректомію, 
хірургічну обробку ран, можливо, вже сформу-
вати культю. Там не одна операція знадобить-
ся», — сказав Хаджинов в ефірі телеканалу 
«Суспільне». Гроші на лікування Аллі Кряжевій 
виділив Комітет Червоного Хреста України. 

■
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зросте
рівень бід-

ності в Україні, пишуть на сайті Мініс-
терства соціальної політики.

До  45% українців
не готові допомагати іншим під час ко-

ронавірусу, свідчать результати дослідження, отримані в 
рамках проєкту «Градус здоров’я України» від «Медіа гру-
пи Україна» і дослідницької компанії Gradus Research.

транспортні 
підприємства

України цьогоріч зменшили перевезення пасажирів 
порівняно з аналогічним періодом 2019 року, конста-
тували у Держстаті.

кримінальних 
проваджень

надійшло до Вищого антикоруп-
ційного суду за час карантину, ін-
формує пресцентр ВАКС.

хочуть
знизити про-

хідний бар’єр на виборах, ідеть-
ся на офіційному сайті ВРУ.

38% На  34% 11 До  3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОПЕКЛО

«Відосик» для 
президента
На Полтавщині розорюють 
землі сіножатей і пасовиськ, про 
що селянин зняв сюжет
Ганна ЯРОШЕНКО

 Проблему розорювання заливних земель у селі 
Хорошки Лубенського району порушив місцевий 
житель Родіон Заугольний. Намагаючись опри-
люднити ситуацію, що склалася, він зняв і виста-
вив на «Ютубі» відеосюжет, який просить вважа-
ти відеозверненням до президента України, пар-
ламенту, а також усіх небайдужих людей. 
 «Це вже просто крик душі, — пояснює молодий 
чоловік. — Річ у тому, що на наш луг, де селяни де-
сятиріччями випасали худобу, косили сіно, звали-
лося нещастя: цими днями несподівано з’явилися 
трактори й почали його розорювати. Ось так само-
правно змінюють вид призначення земель. Однак 
і це ще не все. Грубо порушуються норми, які ре-
гулюють відстань від розораної ділянки до водой-
ми. Наш луг унікальний тим, що він розташова-
ний між двома водоймами: озером — з одного боку 
й річкою Сулою — з іншого. Так от, тепер в окре-
мих місцях рілля підходить чи не впритул до води. 
І це є великою проблемою. Бо раз на кілька років 
цю ділянку повністю заливають весняні води, які 
потім струмками збігають до водойм. Якщо ж цю 
територію оброблятимуть, використовуючи при 
цьому пестициди, гербіциди тощо, уся ота «хімія» 
стікатиме в річку й озеро».
 У своєму відеосюжеті Родіон Заугольний по-
казує ділянки лугу, на яких лежать нещодавно 
спиляні дерева й кущі. «Це вже підготовлена ще 
одна ділянка під розорювання, — коментує. — До 
слова, подібна ситуація й у сусідньому селі Сні-
тин, де розорали землю на відстані 24-30 метрів 
від річки Сули. Я не знаходжу слів, як усе це на-
звати. Але вірю, що цей «беспрєдєл» іще можна 
зупинити».
 Занепокоєні такою ситуацією селяни зібра-
ли понад 200 підписів під листом, якого надісла-
ли хорошківському сільському голові, відділу в 
Лубенському районі Головного управління Де-
ржгеокадастру в Полтавській області, Держав-
ній екологічній інспекції. За словами Родіона За-
угольного, уже встигли одержати кілька відпи-
сок. Водночас написали заяву й до правоохорон-
них органів, що дало певний результат.
 «До поліції звернулися місцеві жителі зі скар-
гою на те, що один із фермерів продискував те-
риторію, де вони раніше випасали худобу. Пра-
цівники поліції виїхали на місце. За попереднь-
ою інформацією, дії фермера є неправомірними. 
Тому за згаданим фактом відкрито криміналь-
не провадження. Його розслідує територіальний 
підрозділ поліції», — розповів речник Головного 
управління Національної поліції України в Пол-
тавській області Юрій Сулаєв.
 Тим часом редакції стало відомо, що до Голо-
вного управління Держгеокадастру в Полтавсь-
кій області звернулася Вирішальненська сільсь-
ка рада, що в Лохвицькому районі. Прохання те 
ж саме: припинити надавати у власність громадя-
нам земельні ділянки, які, згідно з технічною до-
кументацією, є ділянками для випасання худоби 
й сінокосіння. У листі за підписом голови сільсь-
кої ради Наталії Сліпухової наголошується, що 
такі ділянки можна надавати тільки в оренду, а 
використовувати їх — винятково як пасовиська 
чи сіножаті. 
 «Проблема розорювання сіножатей і пасо-
виськ існує в багатьох районах нашої області. Де-
хто бездумно розорює луки біля водойм, керую-
чись лише сьогоденною вигодою, наражає наші 
водні ресурси на небезпеку. Я б радив селянам у 
разі виявлення таких фактів звертатися до об-
ласного антирейдерського штабу», — зазначив 
очільник департаменту агропромислового роз-
витку Полтавської облдержадміністрації Сергій 
Фролов. ■

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 «Це наш спецагент», — 
так минулої середи відреа-
гував президент Володимир 
Зеленський на те, що скан-
дально відомому блогеру 
Дмитру Гордону (який вва-
жає себе журналістом) на-
дали одним із перших пра-
во поставити запитання 
главі держави під час пре-
сконференції з нагоди річ-
ниці інавгурації.
 І байдуже, що лише за 
кілька днів до того Гордон 
ставив запитання військо-
вому злочинцю і колишнь-
ому ватажку терористів так 
званої «ДНР» Ігорю Гіркі-
ну «Стрєлкову». Хоча, на-
давши акредитацію Гордо-
ну на захід у Маріїнсько-
му палаці, Банкова поста-
вила президента фактично 
в один ряд із «гіркіними-
поклонськими», тоді як 
багатьом відомим жур-
налістам і ЗМІ (пишаємо-
ся, що серед них і «Украї-
на молода») у праві поста-
вити серйозні і незручні за-
питання Зеленському було 
відмовлено.
 Байдуже, що терорист 
розповідав про те, як на-
давав накази розстрілю-
вати на Донбасі патріотів 
України, як забезпечував 
потрапляння в Україну 
російського «Бука» (того 
самого, що збив «Боїнг» 
рейсу МН17), тоді як Гор-
дон лише посміхався і від-
давав «належне його муж-
ності», бо ж погодився на 
це інтерв’ю.
 Тим більше байдуже пи-
хатому блогеру, який вирі-

шив «спіймати хайп» на 
скандальних розмовах із 
сепаратистами і терориста-
ми, на обурення українсь-
кої громадськості. Хіба 
що Гордона зачепило те, 
що патріоти закидали яй-
цями центральний вхід до 
його офісу після інтерв’ю з 
Гіркіним і написали на ас-
фальті неприємні слова. 
 У своєму відеозвер-
ненні він нахабно вима-
гав прибрати за собою, бо 
він же «спецагент», який, 
виявляється, працював «у 
співдружності з українсь-
кими правоохоронними ор-
ганами»! Тобто, посміхаю-
чись Гіркіну чи Поклонсь-
кій під час онлайн-спілку-
вання, він, виявляється, 
збирав докази їхніх зло-
чинів для Міжнародного 
суду ООН у Гаазі, не мен-
ше! Мовляв, і флешки туди 
передав, тож і патріоти, і 

вітчизняні спецслужби, і 
міжнародна спільнота ма-
ють бути йому вдячні ледь 
не до кінця життя за це. 
 От тільки подібних «до-
казів» злочинів вказаних 
осіб вистачає на російсь-
ких медіаресурсах, скачуй 
на флешки скільки хочеш. 
А те, що ці інтерв’ю Гор-
дон зі свого ютуб-канала не 
прибрав і продовжує зби-
рати мільйонні перегляди, 
вказує на те, що його ціка-
вить трафік (який конвер-
тується у хрусткі купюри) і 
більш ніж сумнівна слава. 
 Окремі представники 
ГПУ та СБУ вже заявили, 
що деякі дані з інтерв’ю 
«няшмяш» Поклонської 
та кривавого вбивці Гіркіна 
можуть бути використані 
слідством і наразі вивча-
ються. От тільки у Воло-
димирської, 33 вистачило 
сміливості зазначити, що 

«спецагент» для президен-
та Гордон діяв не за їхнім 
завданням чи в рамках їх-
ньої «легенди», а, навпаки, 
ініціював ці інтерв’ю сам. 
 Що й казати, коли ти 
знаєш напевно, що глава 
держави на твої витівки 
лише віджартується слова-
ми про «нашого спецаген-
та», ти скористаєшся свої-
ми товариськими стосун-
ками з ним і використаєш 
заради хайпу і трафіку 
Генпрокуратуру й СБУ. Бо 
все одно мовчатимуть. 
 А від Петра Порошен-
ка та нардепів «Європей-
ської солідарності», які 
вимагатимуть відкрит-
тя кримінального провад-
ження проти інтерв’юера 
за пропаганду тероризму, 
ще й нахабно і самозако-
хано чекатимеш вибачень. 
Бо ж «спецагент», а не за-
шкварений нарцис! ■

ОВВА!

«Спецагент» для Зеленського
Скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона з відомими сепаратистами і 
терористами засвідчили, що для керівництва держави українська гідність 
не у пріоритеті

■

Інф. «УМ»

 У четвер, 21 травня, працівники 
закладів громадського харчування 
провели всеукраїнський флешмоб 
#відкрийресторани. Мета акції — 
привернути увагу суспільства і вла-
ди до конституційного права на пра-
цю, яке порушується щодо окремих 
категорій громадян. Представники 
Української ресторанної асоціації 
занепокоєні вкрай критичною ситу-
ацією, що склалася в галузі внаслі-
док карантину і загрожує пов-
ним її колапсом. Адже в ресторан-
ній індустрії зайнятий кожен 20-й 
працюючий українець, а це майже 
мільйон осіб. Люди не чекають до-
помоги від держави (ні організацій-
ної, ні матеріальної) — лише про-

сять дати їм можливість працюва-
ти й забезпечувати свої сім’ї. 
 Зокрема, переконують, що змо-
жуть ефективніше організувати де-
зінфекцію та все, що необхідно для 
безпеки людей, ніж, скажімо, рин-
ки, метро чи спортивні клуби, яким 
уже дозволено працювати.
 Зараз у переважній більшості 
регіонів країни можуть працюва-
ти лише веранди та відкриті те-
раси кафе й ресторанів, але цьо-
го недостатньо, щоб забезпечити 
робочими місцями всіх кухарів, 
економістів, офіціантів та інших, 
хто втратив роботу внаслідок епі-
демії COVID-19. Тому ресторанна 
асоціація закликає владу дозво-
лити закладам громадського хар-
чування повноцінно працювати з 

25 травня, маючи можливість об-
слуговувати відвідувачів у при-
міщеннях.
 Учасники флешмобу провели 
досить інтелігентну акцію: одно-
часно запостили відповідну ілюст-
рацію з хештегом #відкрийресто-
рани, відмітили (на свій розсуд) 
представників влади, відправили 
емейли держорганам, надіслали 
повідомлення на публічні сторін-
ки депутатів у соцмережах тощо. 
Вийшов досить цивілізований 
і стриманий протест у соцмере-
жах, із використанням доступ-
них інструментів «діджиталіза-
ції» — усе як любить нинішня 
влада. Але, щоб побачити, якою 
буде її реакція , доживемо до по-
неділка. ■

ФЛЕШМОБ

Бігать можна, їсти — ні
Відкривши спортклуби, влада проігнорувала кафе, їдальні й ресторани

■

У «ліжку» (даруйте — ефірі) з ворогом.
Фото з сайта 112.ua.
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Тиждень — 
«у свисток»
Верховна Рада вийшла 
з карантину і знову 
самоізолювалась
Ярина КОРЧИНСЬКА

 Верховна Рада після двох місяців каран-
тину, вочевидь, поспішила повернутись до 
стандартного розпорядку сесійних засідань, 
бо вже в середу, 20 травня, парламент запла-
нував роботу в комітетах, комісіях і фрак-
ціях замість пленарних засідань 21 і 22 трав-
ня. Таке рішення пов’язане з виявленням ко-
ронавірусу в депутата Олега Мейдіча з фракції 
«Батьківщина». Уранці 20 травня депутати 
фракції «Батьківщина» не прийшли на за-
сідання парламенту, бо ухвалили рішення 
про самоізоляцію через виявлений у депута-
та Мейдіча COVID-19.Як повідомила віцеспі-
кер Олена Кондратюк, фракція вирішила не 
з’являтися у Верховній Раді, доки її депута-
ти не пройдуть тест на коронавірус і не пере-
конаються, що здорові.
 Однак тон парламентському тижню було 
задано ще в понеділок, 18 травня, на погоджу-
вальній раді. Як зазначив співголова фракції 
«Європейська Солідарність» Артур Гераси-
мов, на цьому тижні в порядку денному «слу-
ги народу» вирішили поставити велику кіль-
кість небезпечних для держави законопроєк-
тів. Зокрема, про подвійне громадянство та 
про кримінальну відповідальність військо-
вих. 
 Його колега Ірина Геращенко зазначила, 
що цей закон легалізує російські паспорти. І 
що саме з незаконної паспортизації Криму по-
чалась його анексія. 
 Окрім «Європейської Солідарності», про-
ти президентського законопроєкту про под-
війне громадянство виступила й «Батьківщи-
на». Крім того, партія Юлії Тимошенко поста-
вила вимогу негайно прийняти пакет законів 
«із захисту людей від бідності»: індексація та 
осучаснення пенсій, нормальні зарплати ме-
дикам і педагогам. 
 У партії «Голос» звернули увагу на те, що 
більшість комітетів відправили на доопрацю-
вання програму діяльності Кабінету Міністрів, 
але нового документа усе ще немає, хоча тер-
міни, передбачені законом, пройшли. 
 Хоча, за визначенням народного депутата 
Сергія Рахманіна, цей документ, що характе-
ризується «високим рівнем абстракції», про-
грамою назвати важко, однак депутати не ма-
ють права порушувати закон і мусять включи-
ти розгляд «цього дивного документа» в поря-
док денний.
 Для «Слуги народу» важливо було пос-
тавити в порядок денний законопроєкт про 
вдосконалення виборчого законодавства, ос-
кільки через декілька місяців в Україні від-
будуться місцеві вибори. Крім того, фракція 
СН пропонує прийняти закон, що регулюва-
тиме питання права політичних партій нада-
вати фінансову та іншу матеріальну допомогу 
закладам охорони здоров’я для боротьби з ко-
ронавірусом. 
 В «Опозиційній платформі — За життя» 
пропонують прийняти законопроєкт про об-
меження виплат зарплат усім чиновникам де-
ржустанов, а також про відміну пені та штра-
фів за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. 
 У результаті законопроєкт про подвійне 
громадянство було знято з розгляду.
 Зате остаточно Рада відхилила законопро-
єкт щодо пенсійного віку жінок, за яким про-
понувалось до 2022 року жінкам дозволити 
виходити на пенсію в 55 років за наявності 
30-річного стажу й за умови звільнення з ро-
боти. 
 Також народні депутати підтримали змі-
ну порядку внесення змін до Кримінального, 
Кримінально-процесуального та Кодексу Ук-
раїни про адміністративні порушення. 
 А президентський законопроєкт №3196 
«Про внесення змін до Закону України «Про 
Службу безпеки України» щодо вдосконален-
ня організаційно-правових засад діяльності 
Служби безпеки України» Верховна Рада від-
правила до комітету для підготовки до повтор-
ного першого читання. ■

■ Тетяна ПАРХОМЧУК

Цікаво, про що мав поду-
мати народ, споглядаючи в 
телевізорі пресконферен-
цію президента Володимира 
Зеленського на пленері по-
американськи, у стилі «а ля 
Білий дім» — у парковій час-
тині Маріїнського палацу? А 
що? Нормально. Але важко 
уявити, який ентузіазм кипів 
на Банковій під час реаліза-
ції ідеї «зеленої галявини». 
Зважаючи на те, що це друга 
велика пресконференція піс-
ля тієї, що тривала 14 годин 
у вигляді пресмарафону в 
Kyiv Food Market 10 жовтня 
минулого року. Тоді участь у 
конференції взяли 300 жур-
налістів. Було побито світо-
вий рекорд Книги рекордів 
Гіннесса. На теперішню пре-
сконференцію було допуще-
но представників 60 засобів 
масової інформації, чималій 
кількості ЗМІ було відмо-
влено, зокрема й нашому 
виданню «Україна Молода». 
На сайті офісу президента 
це пояснили турботою про 
здоров’я журналістів нашого 
та інших видань. Щиро дя-
куємо!

Парламент працюватиме, 
доки більшість буде 
монолітною
 Почав свій діалог із пре-
сою президент Володимир 
Зеленський із нейтральної 
в бік поліпшення ситуації з 
коронавірусом в Україні ін-
формації: протягом кількох 
останніх днів кількість тих, 
хто одужав, дорівнює кіль-
кості тих, хто захворів.
 А загалом основні месед-
жі стосувались питань по-
долання коронавірусу в Ук-
раїні; етапів та умов виходу 
з карантину; проблем із ко-
ронавірусом на окупованій 
частині України; умов отри-
мання кредиту МВФ; кризи 
кадрової політики і кадро-
вого голоду, наразі для пре-
зидента є проблемою поса-
ди міністрів енергетики, 
освіти та культури; умов 
імовірного розпуску Вер-
ховної Ради; будівництва 
доріг — до кінця своєї ка-
денції Володимир Зеленсь-
кий пообіцяв побудувати 
всі дороги державного зна-
чення; перегляду медичної 
та освітньої реформ; членс-
тва України в ЄС і НАТО 
тощо.
 Відповідаючи на запи-
тання про можливий роз-
пуск парламенту, прези-
дент Зеленський, вико-
риставши момент і загаль-
нодержавний медійний 
майданчик, завуальовано 
приструнив свою фракцію, 
вказавши, що відповідаль-
ність за термін роботи Вер-
ховної Ради лежить винят-
ково на ній. Президент за-
значив, що, доки «Слуга 
народу» голосуватиме за 
всі важливі закони, підтри-
муватиме все, що обіцяно 
у виборчій програмі, доти 
й він підтримуватиме мо-
нобільшість і дасть мож-
ливість допрацювати до 
кінця каденції. Але, якщо 
«СН» лобіюватиме інтере-
си тієї чи іншої комерцій-
них груп впливу, парла-
мент буде розпущено. 

Мешканці окупованого 
Донбасу під 
короназагрозою
 Не залишилась поза ува-
гою ситуація з коронавіру-
сом на окупованій частині 

України — Донбасі. За сло-
вами президента, там дуже 
складна ситуація. Мешкан-
ці окупованого Донбасу під 
серйозною загрозою, вони 
не мають засобів захисту, 
там немає достатньої кіль-
кості ліжок, немає спеціалі-
зованих інфекційних ліка-
рень... Гібридне керівниц-
тво окупованих територій 
під приводом того, що в них 
усе є, відмовилося взяти від 
України гуманітарну допо-
могу для українців в оку-
пації. Тоді президент Воло-
димир Зеленський напря-
му звернувся до всесвітньої 
організації Червоного Хрес-
та, й таким чином вдалося 
спрямувати туди гумані-
тарну допомогу. 
 Тема дуже серйозна. Од-
нак чому вона не була до-
статньо озвучена офісом 
президента та його прес-
службою раніше? 
 Щодо резонансних 
справ, то президент Воло-
димир Зеленський відповів, 
що справа про вбивство 
журналіста Павла Шере-
мета не така однозначна, 
як справа про вбивство ак-
тивістки Катерини Ганд-
зюк, відповідальність за 
неї несе міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков.
 «Є, на жаль, декіль-
ка трагічних справ у на-
шій країні, — сказав пре-
зидент. — Із приводу Ка-
терини Гандзюк — за мою 
каденцію люди, які вбили, 
посаджені. Є питання, хто 
замовив. У нас є відповідь. 
Ми знаємо, хто замовив. За-
раз ця справа уже повністю 
передана до суду. І суд, я 
впевнений, дасть справед-
ливий вирок — і замовники 
сядуть за ґрати, не замов-
ник, а замовники. Що сто-
сується справи Шеремета 
— вона більш складна. Од-
нозначна вона чи ні? Я теж 
не знаю... Зараз цю справу 
веде і відповідає за неї Ар-
сен Аваков. Він це знає. Це 
його справа — і він відпові-
дальний за результат цієї 

справи. Якщо доведе слідс-
тво і суд, що ті люди (підоз-
рювані) — вбивці, вони ся-
дуть. Якщо ні, то будуть 
відповідати ті люди, які до-
вели цю справу до суду, зви-
нуватили невинних людей. 
З усіма цими справами ми 
точно розберемося».
 На запитання щодо пос-
таті міністра Арсена Авако-
ва Володимир Зеленський 
сказав: «Чи потужний він 
міністр? Так. Чи складна 
у нас ситуація? Так. Його 
сьогоднішня відповідаль-
ність — справа Шеремета. 
Він почав цю справу, він по-
винен її довести до кінця, до 
результату — щоб усі, хто 
дійсно вбив Шеремета, були 
покарані».

Робота над помилками
 Для чого Зеленському 
саме тепер пресконферен-
ція і чому він не провів її у 
жовтні, що було б логічні-
ше, оскільки саме до цьо-
го місяця він працював зі 
старим урядом та старою 
Верховною Радою? Адже 
реальні важелі впливу Зе-
ленський отримав після об-
рання однопартійної біль-
шості. Політолог Олексій 
Якубін вважає, що саме те-
пер, бо є потреба в зміцнен-
ні рейтингу та статусу. 
 І хоча пресслужба пре-
зидента не захотіла бачи-
ти «Україну молоду» на 
пресконференції, але нічо-
го особистого, — просто за-
ради справедливості вар-
то зазначити, що прези-
дент Володимир Зеленсь-
кий подорослішав — не в 
сенсі віку, а як політик. 
Йому б іще оточення пра-
вильніше, патріотичні-
ше, й тоді не лише Володи-
миру Олександровичу, а й 
нам буде зрозуміло, чому 
саме такий вибір — на його 
користь — зробила і, згід-
но з новими опитуваннями, 
може зробити більшість ук-
раїнців. А те, що вибір «за» 
чи «проти» Зеленського на 
другий термін перебування 

на найвищій посаді країни 
нам, можливо, доведеть-
ся робити знову, сам пре-
зидент хоч і не підтвердив, 
але й не заперечив. Більше 
того, він сказав, що йому 
замало одного терміну, аби 
виконати всі передвиборчі 
обіцянки. 
 Нагадаємо, що навес-
ні 2019 року перед другим 
туром виборів кандидат у 
президенти Володимир Зе-
ленський на дебатах із Пет-
ром Порошенком на НСК 
«Олімпійський» заявив, 
що йде лише на один тер-
мін. А у фільмі «Рік прези-
дентства Зеленського» він 
пообіцяв, що війну на Дон-
басі буде завершено до кін-
ця його каденції. То коли? 
 Ну а загалом приємно 
спостерігати за — в біль-
шості моментів діалогу з 
медіа, — рішучим прези-
дентом. Точно він став до-
свідченішим. І нарешті 
виправив огріхи ритори-
ки, які важко сприймати 
від керівника окупованої 
країни. Йдеться про про-
біли у суттєвих визначен-
нях щодо війни на Донбасі. 
Журналістам вдалося ви-
тягти конкретику, за від-
сутність якої Зеленського 
перманентно цілий рік кри-
тикували опоненти, ЗМІ та 
активісти, дорікаючи, що 
він зливає Україну в руки 
агресору. Зокрема, стис-
ло це можна передати так: 
«на Донбасі воюють росій-
ські військові» та «Росія 
— суб’єкт війни в Україні. 
Команди бойовикам ідуть із 
Росії!». 
 Однак одні виправлен-
ня в риториці не виключа-
ють, що не буде нових про-
колів, оскільки реально 
піар-служба (зараз ідеться 
не про прессекретаря, а про 
тих сірих кардиналів, котрі 
й задають напрямки й тон 
президентських меседжів, 
а в даному випадку, схоже, 
не задають) або недопрацьо-
вує, або свідомо «спалює» 
свого патрона. ■

САМ СКАЗАВ

Служіть — і 
будете працювати
ЗЕ-пресконференція: рік при владі й неугодні ЗМІ 
тут не ходять

■

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в парку Маріїнського палацу: 
мене критикують усі ЗМІ, я вже до цього звик.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ТРАВНЯ 2020ЕКОНОМІКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Фраза «Після пандемії світ уже 
ніколи не буде таким, як рані-
ше» насамперед стосується 
найголовнішої сфери пересіч-
ного українця — цін і споживчо-
го ринку. Вже сьогодні суттєво 
змінилася структура споживан-
ня, а влада намагається запобіг-
ти можливому зростанню цін 
після скасування карантинних 
обмежень. 

Купуємо українське, великими 
упаковками і в будні дні
 Як дослідили аналітики 
WorldFood Ukraine, карантин 
в усьому світі і справді суттєво 
вплинув на споживчі настрої: 
відтепер покупці надають пе-
ревагу речам першої необхід-
ності та продуктам харчуван-
ня. В Україні суттєво зріс по-
пит на бакалію, молочні, замо-
рожені та продукти тривалого 
зберігання. При цьому покупці 
зазвичай обирать вітчизняне. 
 Імпорт в карантинній Ук-
раїні не на часі: ритейлери кон-
статують проблеми з логісти-
кою, при цьому деякі підпри-
ємства, наприклад в Італії, вза-
галі скасували поставки. Через 
стрибки валюти продавцям 
важко формувати ціни, — ім-
портери, які закупили товари 
про запас, поставляють його до 
торговельних точок без пере-
боїв. Інші ж не можуть викону-
вати свої зобов’язання. 
 При цьому чи не вперше в 
Україні роздрібна торгівля ак-
тивно пішла в онлайн: мережі 
відкривають інтернет-магазини 
та організовують доставку про-
дуктів. Популярними стали по-
переднє замовлення з можливіс-
тю самовивозу з найближчого 
супермаркету. Супермаркети 
навіть змушені набирати додат-
кових працівників — переваж-
но це комплектувальники това-
ру, продавці та кур’єри.
 Мінус для продавців — ук-
раїнці почали відмовлятися 
від так званих емоційних поку-
пок. У попередні роки, як відо-
мо, у березні товарообіг суттєво 
зростав: обсяги продажів пере-
вищували навіть передноворіч-
ні показники. Карантинний 
березень 2020 року не став ви-
нятком. Проте вже на початку 
квітня ажіотаж пішов на спад: 
запаси зроблено, а нові заходи 
щодо боротьби з коронавірусом 
не обмежують доступ покупців 
до продовольчих магазинів зі 
звично широким асортиментом 
продуктів. 
 Втім є і плюс: попри змен-
шення кількості покупців у ма-
газині, середня сума чеку зрос-
ла. Тобто, люди стали приходи-
ти у торговельні точки значно 
рідше, але їхні кошики стали 
більшими, а сума середнього 
чеку зросла. При цьому Основ-
ні дні закупівель змістились — 
із вихідних на будні. Адже ук-
раїнці, що сидять вдома на ка-
рантині, вже не мусять чекати 
вихідного, аби поповнити свої 
продовольчі запаси, а можуть 
зробити це у будь-який день. 
Також продукти, які не швидко 
псуються, купують переважно 
у великих упаковках. Експер-
ти пояснюють це тим, що нині 
вже немає хаотичних набігів 
на магазин «за шоколадкою», 
а покупцям треба заздалегідь 
подбати про смаколики. Алко-
голь, утім, не став менш попу-
лярним у продовольчому коши-
ку українця. Причому на перше 
місце виходять міцні напої: ко-
ньяк, горілка, трохи рідше ку-
пують вино. 
 Цікава зміна у торгівлі: ма-
газини в центрі міста покуп-
ці відвідують рідше, а у спаль-

них районах — частіше. При-
чин одразу декілька. З одного 
боку, аудиторія, що живе в цен-
трі, може бути лояльнішою до 
онлайн-закупівель, з іншого — 
багато людей йдуть на шопінг за 
місцем проживання, а не в цен-
трі біля офісу. І нарешті, у біль-
шості великих міст, зокрема у 
Києві, наразі немає туристів, 
які часто живуть у центрі та хо-
дять у найближчі магазини. 
 Надалі ж ритейлери вважа-
ють, що упродовж найближчо-
го часу товарообіг змінюватись 
не буде: адже, як кажуть, війна 
війною, а обід — за розкладом. 
До того ж чимало людей наразі 
живе у режимі економії коштів, 
що, у свою чергу, впливає і на 
процес вибору товарів та здій-
снення покупки. Споживачі ж 
і надалі переходитимуть на он-
лайн-закупівлі: всі ми зіткну-
лися з новою реальністю, знач-
на частина якої міститься у 
всесвітній павутині. Після за-
кінчення періоду самоізоляції 
ринок інтернет-торгівлі FMCG 
закріпиться на новому рівні.

Ціни наразі не стрибнули. 
Але можуть...
 У цій ситуації питанням без 
відповіді залишається одне — 
чи зростатимуть роздрібні ціни 
на різних етапах виходу з каран-
тину? А якщо так, то наскільки і 
як цьому можна протидіяти? 
 Наразі ж прогнозованого ко-
лапсу з подорожчанням продук-
тів на карантині не сталося: спо-
живчі ціни на продукти харчу-
вання в Україні у квітні 2020 
року зросли в порівнянні з берез-
нем на 2,2%. І хоча цей показ-
ник перевищує рівень грудня, 
який останні три роки становив 
1,2-1,5%, він менше за відповід-
ний показник 2014-2015 років, 
що коливався у межах 4-4,3%. 
У березні зростання цін у порів-
нянні з лютим становило 0,4%.
 Найбільше у квітні зросли 
ціни на фрукти — плюс 12,8%. 
Втім експерти вважають, що це 
сезонний фактор, який усклад-
нився ще тимчасовим закрит-
тям оптово-роздрібних продо-
вольчих ринків. Таким чином на 
третину зросли ціни на так звані 
овочі борщового набору, на таку 
ж саму позначку піднялися ціни 

на крупи, зокрема й на гречку. 
На 9,4% подорожчали яйця, 
які останнім часом постійно де-
шевшали: в березні на 12,3%, 
в лютому — на 17,6%. Мака-
ронні вироби подорожчали на 
1,9%, м’ясо та м’ясопродукти 
— на 0,9%, олію соняшникову 
— на 0,3%, а на масло не вирос-
ли зовсім. Натомість подорож-
чав цукор: ціни на нього вирос-
ли на 2,9% у березні і на 4,8% у 
квітні. 
 Але вже надалі ситуація може 
змінитися у гірший бік. Експер-
ти зазначають: до карантинних 
проблем на продовольчі ціни у 
2020 році вплине посуха. Через 
яку їжі ми виробимо менше, і 
вона буде дорожчою. «На сьогод-
нішній день Міжнародна органі-
зація продовольства і ООН сурм-
лять в усі труби, що в цьому році 
буде істотна нестача продоволь-
ства у зв’язку з коронавірусом 
і через посуху. Це призведе до 
зростання цін на продовольство 
у світі і збільшення кількості го-
лодуючих. України це торкнеть-
ся не в повній мірі, але ціни пі-
дуть угору, оскільки вони у нас 
повністю світові щодо продук-
тів харчування», — заявив еко-
номіст Олег Пендзин, наголосив-
ши, що якщо європейські ціни 
виростуть, то вони виростуть і 
в Україні. При цьому аграрний 
бізнес від зростання цін заробить 
додаткові гроші, а споживачі бу-
дуть змушені розкошелювати-
ся. 
 «Не можна бути впевненим, 
що у нинішньому році ми з вами 
побачимо багато дешевих овочів 
і фруктів, як це було в минулі 
роки», — цитують експерта тор-
говельних мереж Олексія Доро-
шенка. За його словами, посуха 
в південних областях може при-
звести до того, що Одеська, Хер-
сонська, Миколаївська області 
не зможуть продати країні той 
обсяг продуктів харчування, 
які вони прогнозували раніше. 
Йдеться насамперед про зерно, 
овочі, фрукти, ягоди. 
 Проте може подорожчати і 
м’ясо, на яке посуха не впли-
ває взагалі. Натомість вплива-
ють тільки світова ціна і внут-
рішній попит. Сьогодні світова 
ціна на м’ясо досить стабільна, 
останнім часом вона навіть па-

дала, адже люди надавали пе-
ревагу іншим продуктам. Якщо 
на інші продукти ціни зроста-
тимуть, то м’ясна група в аут-
сайдерах: у людей не вистачає 
грошей на цей товар. А тому 
м’ясо дорожчати не буде. Якщо 
ж процес піде трохи не так, то 
м’ясопродукти в Україні змо-
жуть суттєво піднятися в ціні. І 
не тільки вони.

Треба було почати у березні
 Аби цього не трапилося, вла-
да України вирішила запрова-
дити регулювання цін. Уже на 
цьому тижні у нас запрацюва-
ла постанова Кабміну, за якою 
вартість найнеобхідніших про-
дуктів і деяких медпрепаратів 
«стрибати» більше не буде, — в 
ціноутворення тепер втрутиться 
держава. Ще 22 квітня в уряді 
вирішили приборкати неста-
більні ціни на найважливіші 
продукти і зобов’язали мага-
зини та супермаркети завчасно 
повідомляти про їх зростання, 
тобто декларувати подорожчан-
ня в Держпродспоживслужбі. 
Якщо подорожчання має стано-
вити від 5% до 10%, то деклару-
вати треба за три дні до піднят-
тя цін. Якщо ж від 10% до 15%, 
то — за два тижні. Про зростан-
ня понад 15% влада має знати 
за місяць. 
 Поширяться ці правила на 
десять продуктів: гречку, цу-
кор, борошно, макарони, моло-
ко 2,5%, хліб, яйця, курятину, 
негазовану воду і вершкове мас-
ло. Також постанова діє на мед-
препарати, антисептики і за-
хисні засоби: маски або респіра-
тори, захисні костюми, медичні 
рукавички або окуляри, завдя-
ки яким борються з пандемією. 
Правила діятимуть до закінчен-
ня карантину.
 Як зауважують експерти, з 
одного боку, такі рішення мо-
жуть захистити покупців від 
різких стрибків цін. Але нази-
вати це регулюванням не мож-
на, адже безпосередньо на ціни 
держава не впливає, а лише ви-
магає інформацію про можливі 
кроки бізнесу. І намагається не 
діяти силовими, а більше пси-
хологічними методами, споді-
ваючись, що зайві дії з доку-
ментами слугуватимуть стри-

мувальним фактором для пев-
них дій власників торговельних 
мереж. З іншого боку, ця норма 
розв’язує руки для правоохо-
ронців: вони отримують змогу 
карати бізнес за невиконання 
норм. Або не карати... Якщо не 
помітять проблем. 
 Економісти великої доціль-
ності у такому рішенні зараз не 
вбачають, адже ми вже пройшли 
найгострішу фазу ажіотажного 
попиту, який Україна пережила 
на початку березня, а зараз ціни 
стабілізувались.
 Зараз світ уже входить у 
фазу профіциту. Коли ціни бу-
дуть знижуватися або зростати 
повільніше, ніж вони мали б. 
Різких стрибків не очікується, 
прогнозують економісти.  Про-
те ніхто з нас не застрахований 
від несподіванок. ■

ЛЮДИ І ЦІНИ

Держава стежить! За гречкою... 
Після скасування карантину вартість головних продуктів харчування 
може суттєво зрости, — влада запроваджує регулювання

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Літні кафе: 
 до прибутку ще далеко

 За останній тиждень кількість від-
критих кафе та ресторанів в Україні 
зросла на 18%. Для порівняння, у квіт-
ні зростання числа закладів, які від-
новили роботу, не перевищувало 2-
3%. Це призвело до деякого зростан-
ня обороту громадського харчуван-
ня: якщо 4-10 травня він становив 35% 
від докарантинних продажів, упро-
довж минулого тижня відкриті заклади 
стали генерувати 47% від докризово-
го обороту. Разом зростання становить 
12%.
 Такі цифри, на думку самих рес-
тораторів, не вирішують проблему га-
лузі, особливо за сьогоднішніх сані-
тарних і транспортних обмежень і не-
обхідності знову платити оренду. Тому 
ефективність роботи багатьох закладів 
залишається під питанням. При цьо-
му найважчим для рестораторів став 
саме перший місяць карантину: кожен 
третій заклад у той період не зміг пе-
ребудуватися на роботу з доставкою і 
був змушений призупинити роботу. 

ТЕНДЕНЦІЇ

 Зустрічайте дешеві авто!
 Завершення карантину може пода-
рувати українцям дешевші автомобілі. 
Сьогодні інтерес споживачів до покуп-
ки авто знизився у цілому світі, в Ук-
раїні спад також був очікуваним: про-
даж авто становить 3604 одиниць, що 
на 48% менше продажу у квітні 2019. 
Втім у Європі, наприклад в Іспанії, 
продажі впали на 80-90%. 
 Сьогодні дилери сподіваються, що 
відкладений попит зіграє свою роль і 
продажі відновляться. Щоправда, ціни 
будуть нижчими. Експерти прогнозу-
ють суттєві знижки на автомобілі най-
ближчим часом, оскільки склади за-
раз повністю затоварені. Уже багато 
автомобільних дилерів та центрів про-
водять розпродаж автомобілів зі скла-
ду зі знижками, подальша цінова полі-
тика на нові авто, не в останню чер-
гу, залежатиме від розвитку ситуації з 
поширенням вірусу, адже цей фактор 
безпосередньо впливає на споживчий 
попит населення. 
 Назагал представники ринку споді-
ваються, що сценарій відкладеного 
попиту спрацює вже наприкінці літа і 
сплеск варто очікувати до осені. На-
загал упродовж першого місяця-пів-
тора після відновлення роботи сервіс-
них центрів буде спостерігатися сплеск 
оформлень нових автомобілів, потім 
— літнє затишшя, а восени — рівень 
продажу на вторинному ринку знову 
досягне торішніх показників, можли-
во, з несуттєвою корекцією в бік змен-
шення.

■

■
Судячи зі стратегії української влади, гречка в Україні продовжує залишатися товаром номер один.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙



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, 3.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»

ІНТЕР

03.20, 3.30 «Орел і решка. 

Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00, 18.00, 19.00, 2.00 

«Стосується кожного»

11.50, 12.25 Т/с «Любов не 

ділиться на два»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.50 Т/с «Головний калібр»

00.55 Т/с «Її чоловіки»

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

10.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Акварелі»

00.20, 2.00 Т/с «День сонця»

01.30 Телемагазин

04.15 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

08.10 Improv Live Show

10.00 Х/ф «Хвиля»

12.00 Х/ф «Землетрус»

14.00 Х/ф «Розлам Сан-

Андреас»

16.00 Х/ф «2012»

19.00 Від пацанки до панянки

21.30 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»

23.20 Х/ф «Сховище»

01.10 Т/с «Загублені»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

04.10, 5.15 Абзац

05.00 Телемагазин

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.25 Х/ф «Пегас проти 

Химери»

12.00, 13.20 Х/ф «Обдурити 

всіх»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Зубна фея»

16.40 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.05, 21.20 Х/ф «Стирач»

22.35 Свобода слова

23.55 Х/ф «Операція 

«Відплата»

01.35 Х/ф «Пекло»

03.15 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 «Комахи або 

міліметровий світ»

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 Д/с «Терор у небі»

14.15, 16.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.30, 1.00 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Таємнича 

світова війна»

00.30 Спостерігач

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

08.10, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

09.15 Х/ф «Беремо все на 
себе»

10.50 Х/ф «Акція»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.20 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Далі нікуди»
00.25 «Склад злочину»

01.20, 3.15 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Монстри і пірати» 

08.00 Новини 

08.05 Острови. Азорські 

острови. акули, кити, 

манти. Документальний 

цикл 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Італія, Тоскана. 

Документальний цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Індія. Документальний 

цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Українська 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. 

Англійська мова

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Історія 

України

12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Географія 

12.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.50 Т/с «Домашні вогнища»

13.45 Країна пісень 

14.50 UA.Музика. Кліп 

14.55 Сучасна Україна в звуках. 

Мистецький проєкт у 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Несподіване повернення 

16.20 Робін Гуд. Туман та вітер 

16.50 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 86

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. В африканському 

потязі на південь 

19.35 Т/с «Величні Медичі» 

21.40 Новини

22.00 Х/ф «Січень-березень»
23.45 Х/ф «Голгофа» 
01.30 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Шосте чуття

02.00 Сильна доля. Катя Chilly 

Group 432 Гц 

03.00 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на 

тебе чекала»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Ідеальний голос»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Т/с «Опер за викликом-2»

09.50 «Загублений світ»

14.40 Х/ф «Вціліла»
16.15 Х/ф «Людина 

листопада»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

23.50 Х/ф «Сага: прокляття 
тіні»

01.45 «Облом.UA.»

04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

«Смертельний танець»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 17.40 Yellow

06.10 «Атлетіко» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

08.00, 0.35 «Вольфсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

10.00 «Великий футбол»

11.20, 22.45 «Наполі» 

— «Дніпро». 1/2 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.05 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.55 «Динамо» (К) — 

«Боруссія» (М). Плей-оф 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.50 «Челсі» — «Барселона». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.50 «Баварія» — «Айнтрахт». 

Чемпіонат Німеччини

19.35 Хет-трик: Серхіо Агуеро. 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.40 «Ман Сіті» — «Баварія» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

21.30 #Залишайся з футболом

02.20 «Наполі» — «Рома» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2013 р. /2003 

р.)

07.30 «Шахтар» — «Динамо» 

(2004 р. /05). Чемпіонат 

України

09.15, 19.15 Yellow

09.25 Топ-матч

09.45, 2.00 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Челсі» — «Барселона». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Боруссія» (М) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

14.15 «Арсенал» — «Ворскла» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

16.05 «Шлях до Баку»

16.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

17.45, 0.30 «Великий футбол»

19.30 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

20.00, 22.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.00 «Наполі» — «Шахтар» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.10 «Динамо» (К) — 

«Боруссія» (М). Плей-оф» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Німеччина — Франція. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.35 Правда життя

09.40, 0.25 Речовий доказ

10.50, 12.50, 18.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.50, 17.05 Боротьба за 

виживання

12.20 Дикі тварини

13.50 Містична Україна

14.35, 19.55 Фантастичні історії

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.15 НЛО з минулого

19.05 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Ефект Нострадамуса

22.35 Полярний ведмідь

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 Х/ф «Перший пес 
держави»

11.10 Х/ф «Траса 60»
13.10 Х/ф «Обережно! Двері 

зачиняються»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

19.20 Орел і решка. Рай і пекло»

20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.50 Х/ф «Спокуса»
01.50 Х/ф «Звір»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 19.30, 

20.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

10.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Щоденник 
слабака»

15.30, 23.00 Країна У

16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «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, 23.30, 2.20, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Історія України

12.20 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

13.10, 15.10, 0.30, 2.50 «На 

карантині»: марафон

16.20 Телепродаж

16.50 Д/ф «Суперчуття»

17.30 Д/ф «Дикі тварини»

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Особливий загін»

21.25, 23.55, 2.40, 5.40 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00, 3.50 Бюджетники

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, 3.50 

«Любий, ми переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.35 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер кохання»

19.00 «Секретні матеріали-2020»

20.45 Т/с «СидОренки-СидорЕнки»

22.45 Х/ф «Прометей»

01.00 Т/с «Як уникнути покарання 

за вбивство-3»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі»

23.45 Т/с «Головний калібр»

01.05 Т/с «Її чоловіки»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

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, 

3.55 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий сезон

10.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Відкрите вікно»

01.30 Телемагазин

04.15 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із майбутнього»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «Досягни успіху»

13.50 Х/ф «Місс Куля»

15.50 Хто зверху?

17.20, 19.00 Хто проти блондинок

20.50 Х/ф «Фокус»

22.50 Х/ф «Небезпечний 

бізнес»

00.50 Т/с «Загублені»

02.00 Зона ночі

04.10, 5.15 Абзац

05.00 Телемагазин

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.20 Х/ф «Термінова 

доставка»

11.55, 13.20 Х/ф 

«Виконавець»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20 Х/ф 

«Відчайдушний»

16.40 Х/ф «Ромео повинен 

померти»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Контакт»

23.15 Х/ф «Щось (1982)»

01.05 Х/ф «Операція 

«Відплата»

02.35 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

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 «Отрута. 

Досягнення еволюції»

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 Д/с «Терор у небі»

14.15, 16.10 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

19.30, 1.00 Інформаційний 

вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Таємнича 

світова війна»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55 М/ф «Гидке каченя»

06.20 М/ф «Чиполліно»

07.55, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова»

10.45 Х/ф «Білі вовки»

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 «SuperАлібі»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.20 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Монстри і пірати» 

08.00 Новини 

08.05 Острови. Азорські 

острови. Відкривачі, кити, 

вулкани. Документальний 

цикл 

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 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. 9-й клас. Руханка 

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Мій світ. Концертна 

програма Павла Табакова

14.55 Сучасна Україна в звуках. 

Мистецький проєкт у 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Останнє прощавай 

16.20 Робін Гуд. Битва Тука 

16.45 М/ф «Атака вірусів» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 87

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. У горах біля Сахари. 

Печерне село Матмата 

19.35 Т/с «Величні Медичі»

22.10 Райдуга над Каракумами. 

Документальна програма 

23.05 Х/ф «Січень-березень»

00.50 Сильна доля. YURCASH 

01.45 Сильна доля. СКАЙ 

02.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

02.55 Спільно 

03.55 Енеїда. Олена Теліга 

04.25 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 

04.55 #ВУКРАЇНі Спарта 

05.25 #ВУКРАЇНі. Орбіта. Місто-

примара 

05.50 Погода 

 

СТБ

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго 

я на тебе чекала»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

12.00, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Ідеальний голос-
2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 21.00 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15, 21.10 «Великий вівторок»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Чорний орел»

08.45 «Помста природи»

09.00, 17.20 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: новий 
початок»

15.45 Х/ф «Загнаний»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

22.15 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

00.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.45 «Облом.UA.»

04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

«Смертельний танець»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

08.15 «Боруссія» (М) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

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» 

— «Наполі». 1/2 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.25 Журнал Ліги Європи

13.55 «ПСЖ» — «Динамо» 

(К) (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Барселона» — «Челсі». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.00 Журнал Ліги чемпіонів

18.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

19.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Yellow

00.35 «Баєр» — «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

02.20 «Лаціо» — «Інтер» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Шахтар» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.30 Фінали Ліги 

чемпіонів (1996 р. /2002 

р.)

07.30 «Шахтар» — «Металіст» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Ліги чемпіонів

09.45 «Барселона» — «Челсі». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.00 «Великий футбол»

14.00, 16.55 «Шлях до Баку»

15.05 «Ворскла» — «Спортінг» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

17.50, 20.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.45 «Шахтар» — «Ман 

Сіті» (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 LIVE. «Баєр» — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

22.15 Yellow

23.25 «Айнтрахт» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини. Прем’єра

01.15 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.10 «ПСЖ» — «Динамо» 

(К) (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Чехія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 1.35 Правда життя

09.30, 0.25 Речовий доказ

10.40, 12.40, 18.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.40 Дикі тварини

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Фантастичні історії

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.15 НЛО з минулого

17.05 Боротьба за виживання

19.05 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Ефект Нострадамуса

22.35 Полярний ведмідь

03.05 Там, де нас нема

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.35, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.20, 23.50 Х/ф «Учитель 
англійської»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. Рай і 

пекло-2»

01.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.50 «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, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Щоденник 
слабака-2: правила 
Родріка»

15.35, 23.00 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «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, 2.20, 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, 0.30, 3.00 «На 

карантині»: марафон

16.20 Телепродаж

16.50 Схеми. Корупція в деталях

17.30 Д/ф «Дикі тварини»

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Особливий загін»

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

03.55 Спільно

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, 3.30 «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 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

22.45 Бойовик «Конго»

00.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»

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 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.50 Т/с «Головний калібр»

01.10 Т/с «Її чоловіки»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

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

10.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.20 Зоряний шлях. вечір

00.00, 2.00 Х/ф «Виховання та 

вигул собак і чоловіків»

01.30 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Аквамарин»

13.10 Х/ф «Вона — чоловік»

15.00, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

23.00 Х/ф «Везунчик Логан»

01.10 Т/с «Загублені»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

04.10, 5.15 Абзац

05.00 Телемагазин

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

11.35, 13.20 Х/ф «Каратель»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Пегас проти 

Химери»

15.15, 16.20 Х/ф «Жанна 

д’Арк»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Т/с «Контакт»

23.15 Х/ф «Щось (2011)»

00.55 Х/ф «Щось (1982)»

02.45 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Південна Америка: 

від Долини смерті до 

Великого каньйону»

08.15 Д/с «Південна Америка: 

унікальна Амазонка»

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 Д/с «Терор у небі»

14.15, 16.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.30 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Таємнича 

світова війна»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Умка»

06.10 М/ф «Бременські 

музиканти»

07.55, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «У старих ритмах»
10.40 Х/ф «Далі нікуди»
12.50 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «База «Клейтон»
00.25 «Склад злочину»

01.15, 3.05 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Монстри і пірати» 

08.00 Новини 

08.05 Острови. Багамські 

острови. таємничі печери 

і затонулі кораблі. 

Документальний цикл 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Перу. Документальний 

цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Острів Ісландія. 

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 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО

12.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

13.45 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

15.25 UA.Музика. Кліпи

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Чаклунство 

16.20 Робін Гуд. Помста 

16.45 М/ф «Атака вірусів» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 88

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. Чи безпечно тут. 

Ночівля у випадкових 

пастухів 

19.35 Т/с «Величні Медичі»

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Янгол»
00.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. GORIM ТА 

YKRA 

01.00 Сильна доля. СКАЙ 

01.55 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко 

02.55 Спільно 

03.55 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 

04.25 Енеїда. Тарас Шевченко 

04.55 #ВУКРАЇНі. Орбіта. Місто-

примара 

05.25 #ВУКРАЇНІ. Забуті між 

кордонами 

05.50 Погода

СТБ

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго 

я на тебе чекала»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

11.35, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Ідеальний голос-
3»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Вища сила»
08.45, 17.20 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Майор Пейн»
15.25 Х/ф «К-9»
19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

22.15 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

23.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.40 «Облом.UA.»

04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

«Смертельний танець»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Дніпро» — 

«Севілья». Фінал (2014 р. 

/15). Ліга Європи УЄФА

13.30, 19.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.55 «Динамо» (К) 

— «Динамо» (З) (2012 р. 

/13). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50 «Челсі» — «Ліверпуль». 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.10 Класичні матчі Ліги 

Європи

19.25 LIVE. «Лейпциг» 

— «Герта». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Yellow

01.00 «Фортуна» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

02.50 «Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

03.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

03.55 «Олександрія» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2009 р. /2000 

р.)

07.30 «Металург» (З) 

— «Дніпро» (2013 р. /14). 

Чемпіонат України

09.15 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

09.45 «Челсі» — «Ліверпуль». 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.00 «Баєр» — «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

14.15, 17.05 «Шлях до Баку»

15.20 «Карабах» — «Ворскла» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

17.50, 20.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.55 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 LIVE. «Фортуна» 

— «Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

22.15 Yellow

23.25 «Уніон» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

01.15 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

02.10 «Динамо» (К) 

— «Динамо» (З) (2012 р. 

/13). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Італія — Польща. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.35 Правда життя

09.25, 0.25 Речовий доказ

10.35, 12.35, 18.00 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.35, 17.00 Боротьба за 

виживання

13.35 Містична Україна

14.25, 19.50 Фантастичні історії

15.20, 23.35 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса

17.30 Дикі тварини

19.00 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Невідома Австралія

03.05 Полювання на НЛО

03.45 Потойбіччя. Сни

04.35 Органи на експорт

05.25 Дракула та інші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.35, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.20 Х/ф «А ось і вона»
15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. Рай і 

пекло-2»

23.50 Х/ф «Обережно! Двері 
зачиняються»

01.40 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, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Щоденник 
слабака-3: собачі дні»

15.30, 23.00 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «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, 2.20, 

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 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На 

карантині»: марафон

16.20 Телепродаж

16.50 Наші гроші

17.30 Д/ф «Дикі тварини»

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Особливий загін»

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15, 4.25 Т/с «Епоха честі»

00.00 Спільно

03.55 #ВУКРАЇНІ
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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, 3.50 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.25 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Т/с «СидОренки-

СидорЕнки»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»

02.45 «Гроші-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Головний калібр»

00.50 Т/с «Її чоловіки»

03.2 «Орел і решка. Шопінг»

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

10.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Дружина за 

обміном»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «Діти шпигунів»

13.40 Х/ф «Діти шпигунів: 

кінець гри»

15.10 Х/ф «Фокус»

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

23.00 Х/ф «Прогулянка 

висотою»

01.20 Т/с «Загублені»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.10, 5.15 Абзац

05.00 Телемагазин

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 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

11.30, 13.20 Х/ф «Ромео 

повинен померти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20 Х/ф 

«Відшкодування 

збитків»

16.40 Х/ф «Стирач»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі

21.20 Т/с «Контакт»

23.15 Х/ф «Дракула»

01.30 Х/ф «Щось (2011)»

03.00 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.30 Невигадані 

історії

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Південна Америка: 

унікальна Амазонка»

08.15 Д/с «Південна Америка: 

тропічний ліс»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15 Д/с «Терор у небі»

14.15, 16.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.30 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Таємнича 

світова війна»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Умка шукає друга»

06.10 М/ф «Сірий вовк & 

Червона Шапочка»

06.35 М/ф «Ріккі-Тіккі-Таві»

07.55, 16.50, 20.50, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.25 «Свідок»

09.00 Х/ф «За вітриною 
універмагу»

10.50 Х/ф «SuperАлібі»
12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Місто пороку»
00.45 «Склад злочину»

01.30, 3.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Монстри і пірати» 

08.00 Новини 

08.05 Острови. Карибські 

острови. Занурення з 

акулами. Документальний 

цикл 

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 

12.20 Богослужіння Вознесіння 

Господнього 

14.20 Зустріч епох. Вівальді-

Гайдн. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. Цар 

лісу 

16.20 Робін Гуд. Пожежа 

16.45 М/ф «Атака вірусів» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 89

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. Під конвоєм поліції. 

Вимушений автостоп 

19.30 Т/с «Величні Медичі»

20.35 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Джо»
00.25 Zelyonka Fest. Анігіляція. 

Найкраще-2019

00.50 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко 

01.50 Сильна доля. Христина 

Соловій 

02.50 UA.Музика. Кліпи

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Тарас Шевченко 

04.25 Енеїда. Кіно про кіно 

04.55 #ВУКРАЇНІ. Забуті між 

кордонами 

05.25 #ВУКРАЇНІ. Золоті гори 

Карпат 

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго 

я на тебе чекала»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний»

11.50, 14.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Кохання та інші 
неприємності»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Горець-2»
08.40 «Помста природи»

08.55 «Рішала»

10.55, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Трігонал: 
боротьба за 
справедливість»

15.45 Х/ф «Атака на 
королеву»

19.15 Т/с «Опер за викликом-3»

20.10 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

22.10 Т/с «CSI: Місце злочину-

11»

23.50 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.35 «Облом.UA.»

04.55 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

«Смертельний танець»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

08.00 Yellow

08.10 «Лейпциг» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15 «Дніпро» — «ПСВ» (2012 

р. /13). Ліга Європи УЄФА

13.00 «Суперматч» (постшоу). 

Тревел-шоу

13.55 «Порту» — «Динамо» 

(К) (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Рома» — «Челсі» (2008 

р. /09). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

17.35 Журнал Ліги Європи

18.00, 0.35 «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

19.45 «АЗ» — «Металіст» (2011 

р. /12). Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

22.45 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

02.20 «Лаціо» — «Мілан» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2006 р. /1998 

р.)

07.30 «Чорноморець» 

— «Металіст» (2011 р. 

/12). Чемпіонат України

09.15 Журнал Ліги Європи

09.45, 19.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Рома» — «Челсі» (2008 

р. /09). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

14.15, 17.00 «Шлях до Баку»

15.10 «Ворскла» — «Карабах» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

17.45 Yellow

18.00 «Пасуш Феррейра» 

— «Дніпро» (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

20.00, 22.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.05 «Рома» — «Шахтар». 1/8 

фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

00.40 «Фортуна» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

02.25 «Порту» — «Динамо» 

(К) (2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Англія — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 1.35 Правда життя

09.40, 0.25 Речовий доказ

10.50, 12.50, 18.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

11.50, 17.05 Дикі тварини

13.50 Містична Україна

14.40, 19.55 Фантастичні історії

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.15 Ефект Нострадамуса

19.05 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 НЛО з минулого

22.35 Невідома Австралія

02.50 Квітка Цісик

03.25 Великі українці

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.10, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.00 Х/ф «Учитель року»
15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. Рай і 

пекло-2»

23.50 Х/ф «А ось і вона»
01.35 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.50 «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, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Щоденник 
слабака-4: довга 
дорога»

15.30, 23.00 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «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, 2.20, 

5.20 Новини

09.00 Божественна літургія в 

день свята Вознесіння 

Господнього у Свято-

Михайлівському 

кафедральному соборі 

Православної церкви 

України

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

11.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

12.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

12.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвітня історія

13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На 

карантині»: марафон

16.20 Телепродаж

16.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

17.30 Д/ф «Дикі тварини»

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Особливий загін»

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15, 4.25 Т/с «Епоха честі»

00.00 #ВУКРАЇНІ
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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, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-4»

15.25 «Світ навиворіт-6»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.40 «Вечірній квартал»

00.25 Комедія «Мандри 

Гуллівера»

01.55 Х/ф «Прометей»
05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25 «Мультфільм»

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, 1.35 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.30 «Щоденник вагітної»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 15.30 Т/с «Годинник із 

зозулею»

16.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Референт»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.00 Половинки

12.10 Топ-модель по-українськи

16.50 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

19.00 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

21.20 Х/ф «13 друзів 

Оушена»

23.40 Х/ф «Мистецтво 

обману»

01.40 Т/с «Загублені»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

05.10 Телемагазин

05.25 Стендап шоу

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.55 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

11.10, 13.20 Х/ф «Беовульф»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Обдурити всіх»

15.25, 16.20, 22.40 «На трьох»

17.25, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

01.25 Х/ф «Жанна д’Арк»

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 Д/с «Норвегія: дика 

природа»

08.15 Д/с «Нова Зеландія: 

забутий рай»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15 Д/с «Терор у небі»

14.15, 16.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.30 Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.00, 23.00 Д/ф «Таємнича 

світова війна»

00.35 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Дванадцять 

місяців»

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 «Нічна пригода»
10.45 Х/ф «База «Клейтон»
12.50, 3.50 «Правда життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «На межі 
божевілля»

00.25 «Склад злочину»

01.15, 3.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Монстри і пірати» 

08.00 Новини 

08.05 Острови. Мальдівські 

острови. Документальний 

фільм 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

09.25 Ремесло за призначенням. 

Мексика. 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. Panivalkova

12.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Індіра

12.50 Т/с «Домашні вогнища» 

14.45 UA.Музика. Кліпи

15.05 Сильна доля 

15.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

15.40 UA.Музика. Кліпи

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд. 

Гроза в Ноттінгемі 

16.20 Робін Гуд. Дівчина в 

чорному 

16.45 М/ф «Атака вірусів» 

17.00 Книга-мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 90 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Норвегія. Два рекорди за 

один день. Острів на краю 

світу 

19.30 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 16+ 

21.40 Новини

22.10 Х/ф «Містер ніхто»
00.45 Сильна доля. Христина 

Соловій 

01.45 Сильна доля. KOZAK 

SYSTEM 

02.40 Сильна доля

02.55 Спільно 

03.55 Енеїда. Кіно про кіно 

04.50 #ВУКРАЇНІ. Юлюринецькі 

ковбої 

05.20 #ВУКРАЇНІ. Сваловичи 

— село вдів 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала»

06.55, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.30, 18.15, 19.00 «Холостяк-

10»

22.40 Т/с «Майор і магія»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «ДжеДАІ»

07.00 Х/ф «Горець-3»
08.50 «Помста природи»

10.25, 17.20 «Загублений світ»

13.20 Х/ф «Ласкаво просимо 
до раю-2»

15.00 Х/ф «Привид»
19.15 Х/ф «Форсаж-8»
21.50 Х/ф «Інферно»
23.35 Х/ф «Водій автобуса»
00.55 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

01.45 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

07.40 Журнал Ліги чемпіонів

08.05 «Баєр» — «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

09.50 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15 «АІК» — «Дніпро» (2012 

р. /13). Ліга Європи УЄФА

13.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

13.55 «Динамо» (К) — «Порту» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Інтер» — «Челсі». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35, 0.35 «Лейпциг» 

— «Герта». Чемпіонат 

Німеччини

19.20 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

19.45 «Боруссія» (Д) 

— «Карпати» (2010 р. 

/11). Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

22.45 «Ювентус» — «Баварія» 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

02.20 «Рома» — «Інтер» (2018 

р. /19). Чемпіонат Італії

04.05 «Ворскла» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2001 р. /1995 

р.)

07.30 «Шахтар» — «Динамо» 

(2005 р. /06). Чемпіонат 

України

09.15 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

10.10 «Інтер» — «Челсі». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.00 «Лейпциг» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

14.15, 16.50 «Шлях до Баку»

15.05 «Ворскла» — «Арсенал» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

17.50 «Стандарт» — «Ворскла» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

19.35 «Рапід» — «Шахтар. 

Плей-оф (2015 р. /16). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.25 LIVE. «Фрайбург» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

22.15 Yellow

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

23.55 «МЮ» — «Фенербахче» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

01.40 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

02.10 «Динамо» (К) — «Порту» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Україна — Словаччина. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.35 Правда життя

09.30, 0.25 Речовий доказ

10.40, 12.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

11.40 Дикі тварини

13.40 Містична Україна

14.30, 17.10, 19.55 Фантастичні 

історії

15.20, 20.45 Секрети Другої 

світової

16.20 Ефект Нострадамуса

18.05 Полярний ведмідь

19.05 Брама часу

21.45 НЛО з минулого

22.35 Невідома Австралія

23.35 Загадки Всесвіту

03.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.50 Х/ф «Котися!»

14.50 «Землячки»

15.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.30 Х/ф «Пенелопа»

19.20 Х/ф «Особливо 

небезпечна»

00.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «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 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

15.45 Х/ф «Міцний горішок: 

гарний день, аби 

померти»

21.00 Х/ф «Особливо 

небезпечний»

23.00 Х/ф «Інструкції не 

додаються»

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, 2.20, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 

література

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

12.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. Біологія

13.10, 15.10, 0.30, 3.00 «На 

карантині»: марафон

16.20 Телепродаж

16.50, 3.55 Перша шпальта

17.25 VoxCheck

17.30, 21.45 Д/ф «Дикі тварини»

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Особливий загін»

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

22.15, 4.25 Т/с «Епоха честі»

00.00 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00, 4.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

12.05 Х/ф «Люди ікс. Логан: 

росомаха»

14.45 Х/ф «Люди ікс. 

Апокаліпсис»

17.20 Комедія «Кухня»

19.30, 5.25 ТСН

20.20 «Чистоnews-2020»

20.30 «Вечірній квартал»

23.10, 0.05 «Світське життя-

2020»

01.00 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

02.45 Комедія «Мандри 

Гуллівера»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»
06.40 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід 
заборонений»

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Вусатий нянь»
12.30 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
16.20 Х/ф «Невловимі 

месники»
17.50, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
20.00, 3.05 «Подробиці»
22.25 Концерт «Наташа 

Корольова. 25 років на 
сцені»

23.55 Х/ф «Сині як море очі»
01.40 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловіка»
03.35 «Орел і решка. Карантин»
04.20 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні. Небачене»
05.10 «Орел і решка. Дива світу-

2. Небачене»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Акварелі»

17.10, 21.00 Т/с «Підкидьок»

20.00 Головна тема

22.50, 2.15 Т/с «Друге дихання»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

10.50 Хто зверху?

16.00 М/ф «Гноми вдома»

17.30 М/ф «Angry Birds у кіно»

19.10 М/ф «Angry Birds у кіно-

2»

21.00 Х/ф «Перший месник»

23.10 Х/ф «Цілком таємно: 

боротьба за майбутнє»

01.20 Т/с «Загублені»

02.10 Зона ночі

05.10 Телемагазин

05.25 Стендап шоу

ICTV

04.30 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Факти

05.15 «На трьох»

06.10 Перше, друге і компот!

07.00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

10.20, 13.00 Т/с «Поганий 

хороший коп»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Наймані вбивці»

16.45 Х/ф «Спеціаліст»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Стрілець»

21.30 Х/ф «Від колиски до 

могили»

23.15 Х/ф «Термінова 

доставка»

00.45 Х/ф «Виконавець»

02.25 Х/ф «Відчайдушний»
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 Д/с «Природа»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.20 Д/с «Вивчаючи природу»

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/с «Бойові кораблі»

01.15 Д/ф

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Зупинився потяг»

07.30 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»

10.30 Х/ф «Зниклі серед 

живих»

12.10 «Легенди карного 

розшуку»

15.40, 3.20 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

21.00 Х/ф «Погоня»

22.45 Х/ф «Місто пороку»

01.00 «Жорстокий спорт»

04.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Сандокан»

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський тур. Ізраїль. 

Документальний цикл 

12.10 Чилі. Дика мандрівка. 

Тарука. Документальна 

програма 

13.15 Чилі. Дика мандрівка. 

Ендемічні місцеві види. 

Документальна програма 

14.20 Наша Земля — наші 

океани. Документальний 

фільм Всесвітньої 

природньої колекції

16.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. Велосипед замість 

обручки. Важкий старт 

16.35 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. По базарах столиці. 

Карфаген і Сіді-Бу-Саїд 

16.55 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. В африканському 

потязі на південь 

17.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Туніс. У горах біля Сахари. 

Печерне село Матмата 

17.40 Країна пісень 

18.40 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

21.05 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Фіолет 

21.40 Новини 

22.00 14697. Ювілейний концерт 

Kyiv Symphony Orchestra. 

Диригент — Луїджі 

Гаджеро

23.50 Zelyonka Fest. Somnium\

Нідерланди. Найкраще-

2019

00.30 КлезмерФест. Jonych. 

Найкраще-2019

01.30 КлезмерФест. Maromoros 

Project (Hudaki). 

Найкраще-2019

02.30 Країна на смак 

04.55 #ВУКРАЇНІ. Сваловичи 

— село вдів 

05.25 #ВУКРАЇНІ. Нижня Апша

05.50 Погода

СТБ

06.05, 9.50, 1.00 «Неймовірна 

правда про зірок»

07.00 «Все буде смачно!»

08.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

11.40 «Хата на тата»

14.55 Т/с «Татусі»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.30 «Супермама»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10, 21.30 «П’ята колонка»

10.40 «Міністерство правди»

14.15, 15.15, 16.15 «Акценти»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.40 «Загублений світ»

07.50 «ДжеДАІ-2019»

13.05 Х/ф «У тилу ворога: 

вісь зла»

14.55 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»

16.40 Х/ф «Форсаж-8»

19.00 Х/ф «Кікбоксер»

20.50 Х/ф «Кікбоксер-2»

22.25 Х/ф «Кікбоксер-3»

00.10 Х/ф «Гірські акули»

01.45 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Фрайбург» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20 #Залишайся з футболом

11.25 «Дніпро» — «Наполі» 

(2012 р. /13). 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) — «ПСЖ» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.55, 21.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Вольфсбург» 

— «Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

18.25 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.25 LIVE. «Баварія» 

— «Фортуна». Чемпіонат 

Німеччини

20.15, 21.50 Yellow

22.45 «Барселона» — «Мілан». 

1/8 фіналу (2012 р. /13). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.35 «Шальке» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

02.20 «Ювентус» — «Інтер» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Колос» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 18.25, 1.30 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

07.30 «Металург» (Д) 

— «Кривбас» (2012 р. 

/13). Чемпіонат України

09.15 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

09.45, 2.00 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Барселона» 

(2006 р. /07). Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Фрайбург» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

13.45 «Спортінг» — «Ворскла» 

(2018 р. /19). Ліга Європи 

УЄФА

15.35 «Шлях до Баку»

16.25 LIVE. «Шальке» 

— «Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 18.55 Yellow

19.10 Класичні матчі Ліги 

Європи. Прем’єра

20.00, 22.50 Футбол LIVE

21.00 «Шахтар» — «Рапід. 

Плей-оф (2015 р. /16). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.40 «Вольфсбург» 

— «Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

02.10 «Динамо» (К) — «ПСЖ» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Данія — Вельс. Ліга націй 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 2.40, 7.10, 2.30 Містична 

Україна

08.20, 8.00 Україна: забута історія

10.00, 9.40 Речовий доказ

11.10, 0.00, 10.50, 23.50 

Фантастичні історії

12.05 Секрети Другої світової

13.55, 21.00 Як спокусити націю

16.45, 16.35 Невідома Австралія

18.45, 18.35 Місця сили

00.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

03.25 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Землячки»

09.50 Х/ф «Хлопчик-

мізинчик»

11.20 Х/ф «Пенелопа»

13.10 Х/ф «Особливо 

небезпечна»

15.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.10 Х/ф «Кохання та інші 

катастрофи»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Снігова битва»

11.50 Х/ф «Щоденник 

слабака»

13.30 Х/ф «Щоденник 

слабака-2: правила 

Родріка»

15.10, 16.30 Сімейка У

15.40, 16.55, 23.00 Країна У

16.05 Танька і Володька

17.20 Х/ф «Сотка»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

в Одесі

19.30, 20.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

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

09.30, 3.20 Енеїда

10.35 М/с «Чорний пірат»

12.20 Телепродаж

12.55 Д/ф «Дикі тварини»

13.30 Х/ф «Павел із Тарсуса»

15.00 Країна пісень

16.00, 1.25, 2.50 #ВУКРАЇНІ

17.00 Д/ф «Погляд із середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

20.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.20 Д/ф «Суперчуття»

22.00 Х/ф «Пазл»

23.40, 5.00 Бюджетники

00.30 Святі та грішні

04.10 Сильна доля
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.50 «Світ навиворіт»

15.30 Мелодрама «Підміна в 

одну мить»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Олена 

прекрасна»

00.45 «Концерт monatik love it 

ритм»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Вождь Віннету та 
напівкровка Апаначі»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива світу-

2. Небачене»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков. Небачене»

12.00 «Орел і решка. Карантин»

13.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

13.50 «Круче всех. Краще»

16.10 Х/ф «Пригоди Ремі»
18.10 Х/ф «Хроніки зради»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Ромі»
22.35 Х/ф «Спасибі за 

любов!»

00.35 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.35 Т/с «Підкидьок»

13.20 Т/с «Референт»

17.00, 21.00 Т/с «Про що не 

розповість річка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Чи потрібен 

чоловік»

01.45 Телемагазин

03.15 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Варьяти

08.10 Від пацанки до панянки

10.50 М/ф «Angry Birds у кіно»

12.30 М/ф «Angry Birds у кіно-

2»

14.20 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

16.10 Х/ф «Перший месник»
18.20 Х/ф «Перший месник: 

друга війна»
21.00 Х/ф «Перший месник: 

протистояння»
23.50 Х/ф «Небезпечний 

бізнес»

01.50 Т/с «Загублені»

02.30 Зона ночі

ICTV

05.40 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.55 Факти

06.20, 8.05 Громадянська 

оборона

07.10 Секретний фронт

09.00 Т/с «Відділ 44»

12.30, 13.00 Х/ф «Спеціаліст»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Від колиски до 

могили»

16.30 Х/ф «Стрілець»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Ван Гельсинг»

22.50 Х/ф «Хижаки»

00.45 Х/ф «Дракула»

03.15 Я зняв!

5 канал

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

часу
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 0.00, 2.00, 
3.00, 04.00, 5.00 Час новин

07.20 Д/с «Наша Земля — наші 
океани»

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

08.20 Д/с «Кораловий риф: 
мисливці і жертви»

08.40 Натхнення
09.10 Божественна літургія зі 

Свято-Михайлівського 
Золотоверхого собору 

ПЦУ в Києві
11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 
Воскресіння Христового 
УГКЦ у Києві

12.10 Свята Меса з храму св. 
Олександра РКЦ у Києві

13.10 Медекспертиза
14.10 Д/с «Терор у небі»

15.15, 0.20 Невигадані історії

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/с «Бойові кораблі»

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Дзеркало історії

04.20 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Гніздо горлиці»
08.00 «Слово предстоятеля»

08.05 «Страх у твоєму домі»

11.40 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

13.05 Х/ф «Добре сидимо!»
14.30 Х/ф «Рідна дитина»
17.15 Х/ф «Погоня»
19.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
20.50 Х/ф «Хід у відповідь»
22.25 Х/ф «На межі 

божевілля»
00.15 Х/ф «Дот»
02.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Сандокан»

09.00 Новини 

09.05 А/ф «Піпі, Пупу і Розмарі. 

таємниця викрадених нот»

10.45 А/ф «Каспер і Емма у 

театрі»

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»

18.40 «Прелюдія долі». 

Фільм-присвята Анатолію 

Солов’яненку

20.45 А тепер усе інакше. 

Українські хіти твоєї 

юності 

21.40 Новини 

22.00 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

23.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. Лаура Марті 

та Панчишин

00.00 Zelyonka Fest. Балет 

Катамаранів. Найкраще-

2019

00.25 КлезмерФест. New Tsayt 

Band. Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. SHO?! 

Найкраще-2019

02.20 Країна на смак 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.40 «Неймовірна правда про 

зірок»

06.35 «Все буде смачно!»

08.25 Х/ф «Найчарівніша та 
найпривабливіша»

10.00 Х/ф «Суєта суєт»
11.35 Т/с «Татусі»

16.35 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

18.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.05 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00 «WATCHDOGS»

10.30 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

11.15, 12.15, 13.15, 22.00 «Ехо 

України»

14.15, 15.15, 16.15 «Акценти»

17.15 «Про особисте»

18.15, 19.00, 20.00 «Великий 

марафон»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.20, 0.45 «Загублений 

світ»

07.50 «ДжеДАІ-2019»

13.40 Х/ф «Інферно»

15.15 Х/ф «Кон Експрес»
17.00 Х/ф «По сліду»
19.00 Х/ф «Збиток»
21.00 Х/ф «Команда А»
23.10 Х/ф «Рейс 7500»
01.40 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

08.15 «Баварія» — «Фортуна». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.10 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.40, 17.15, 19.15 Yellow

10.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.00 Топ-матч

11.10 «Наполі» — «Дніпро» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

13.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.55 «Динамо» (З) 

— «Динамо» (К) (2012 р. 

/13). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.55 Журнал Ліги чемпіонів

16.25 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

18.25 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.30 «Барселона» — «Реал» 

(2006 р. /07). Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

22.45 «Рома» — «Баварія» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

00.35 «Вольфсбург» 

— «Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

02.20 «Ювентус» — «Рома» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.45, 16.05 Yellow

06.15, 18.05 Топ-матч

06.30 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпіонат 

Іспанії

07.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

07.30 «Шальке» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Барселона» — «Реал» 

(2006 р. /07). Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

12.00 «Баварія» — «Фортуна». 

Чемпіонат Німеччини

13.45, 1.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.15 «Арсенал» — «Мілан». 

1/8 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

16.15 «Ліверпуль» — «Реал». 

1/8 фіналу (2008 р. /09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.10 «Вольфсбург» 

— «Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

20.00, 23.10 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.20 «Реал» — «Шахтар» 

(2015 р. /16). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

00.00 «Боруссія» (М) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

02.15 «Динамо» (З) 

— «Динамо» (К) (2012 р. 

/13). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Франція — Нідерланди. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 2.30 Містична Україна

08.00 Україна: забута історія

09.40 Речовий доказ

10.50, 23.50 Фантастичні історії

11.40 Секрети Другої світової

13.35 Очима пінгвінів

16.35 Невідома Австралія

18.35 Місця сили

21.00 Як спокусити націю

00.40 Дикі тварини

03.15 Код доступу

04.55 Зворотний бік Місяця

05.40 Ліліпути

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 Х/ф «Хлопчик-

мізинчик»
10.00 Х/ф «Учитель року»
12.00 Х/ф «Котися!»
14.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Місто на кордоні»
01.50 «Бійцівський клуб»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Космічна місія»

11.50 Х/ф «Щоденник 
слабака-3: собачі дні»

13.30 Х/ф «Щоденник 
слабака-4: довга 
дорога»

15.10, 16.30 Сімейка У

15.40 Країна У

16.05 Танька і Володька

17.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу в Одесі

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Кохання та інші 
ліки»

01.00 Щоденники Темного

01.40 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 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 «Павел із Тарсуса»
15.10 Країна пісень

16.05 Телепродаж

16.40 #ВУКРАЇНІ

17.10 Д/ф «Погляд із середини»

17.40 Т/с «Епоха честі»

20.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00, 2.50 Х/ф «Школа №3»
00.30 Сильна доля

01.25 UA:Фольк. Спогади

05.00 Бюджетники
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Андрій ЗІНЧЕНКО,
редактор Тепло&Світло, експерт з 
енергетичних питань
(«Економічна правда»)

Просто перестати платити
 Уряд Шмигаля, вслід за уря-
дом Гончарука, повторює мантру 
про те, що потрібно зменшувати 
«зелений тариф». І така ідея зна-
ходить багатьох прихильників — 
як серед урядовців, так і серед де-
путатів.
 Зрештою, політики-популіс-
ти разом із медіа створили в голо-
ві українців цілковито викрив-
лену картину щодо відновлюва-
них джерел енергії (ВДЕ). Згідно 
з цією картиною, ВДЕ в Україні 
займаються лише монополіс-
ти-олігархи. (Що вже неправ-
да, бо в Україні сотні власників 
промислових сонячних елект-
ростанцій та десятки тисяч — до-
машніх.) А фінансові проблеми 
електроенергетичної галузі — це 
результат появи «зеленої генера-
ції», а не результат популізму і 
відсутності реформ, які накопи-
чувались понад два десятиліття.
 З такої риторики випливає 
проста рекомендація у стилі «А 
давайте зменшимо розмір зе-
леного тарифу заднім числом». 
Зрештою, навіщо дотримуватися 
зобов’язань перед цими жадібни-
ми інвесторами?
 Цього ще не сталось до цьо-
го часу через те, що український 
уряд розуміє — тоді його чекають 
множинні міжнародні арбітражі. 
І тоді міжнародні інвестори забе-
руть те, що їм пообіцяла держава 
Україна. Разом з усіма пенями, 
штрафами та оплатою роботи до-
рогих європейських юристів. На-
гадаю, один арбітраж — це близь-
ко 1 500 000 доларів лише витрат 
на юристів. 
 Однак є ще один наслідок мож-
ливого ретроспективного урізан-
ня «зелених тарифів». Українські 
та міжнародні банки надали кре-
дитів на мільярди доларів ком-
паніям, що виробляють електро-
енергію з ВДЕ. А тепер вони мо-
жуть швидко стати проблемни-
ми. І створити цілий ряд проблем 
— як для державних банків, так і 
приватних. 

Всього декілька мільярдів
 В Україні більша кількість 
ВДЕ-проєктів будувались із ви-
користанням кредитних коштів. 
Навіть великі іноземні інвестори 
часто користуються кредитними 
коштами. Серед найбільших кре-
диторів ВДЕ-проєктів в Україні 
— ЄБРР, «Укргазбанк», «Укрек-
сімбанк», «Ощадбанк».
 Точні дані стосовно свого кре-
дитного портфоліо банки не роз-
голошують. Тому можемо гово-
рити дуже приблизно. За різни-
ми підрахунками, портфель кре-
дитів «Укргазбанку» становить 
між 600 мільйонів та 1,5 мільярда 
доларів. Понад 500 мільйонів до-
ларів позичили девелопери ВДЕ у 
ЄБРР.
 Як бачимо, ВДЕ-генерація в 
Україні закредитована на мільяр-
ди доларів. Якщо уряд вирішить 

ретроспективно «різати» «зеле-
ний тариф», ці кредити стануть 
проблемними.

Хто заплатить за 
докапіталізацію?
 Механізм виникнення пробле-
ми з кредитами назагал простий. 
У більшості випадків інвестори 
використовували новозбудовані 
сонячні та вітрові електростанції 
як заставу для свого кредиту.
 Щойно уряд спробує зменши-
ти «зелений тариф», електростан-
ції вже не будуть достатнім забез-
печенням для кредиту, взятого на 
їх побудову. Банк, звісно, зверта-
тиметься до власників ВДЕ-елек-
тростанцій за додатковим забез-
печенням кредиту. 
 Однак у багатьох із них прос-
то немає додаткових активів, які 
можна віддати в заставу. І це вже 
проблема не лише самого банку — 
дуже швидко НБУ почне задава-
ти питання, чому, наприклад, в 
«Укргазбанку» стільки проблем-
них кредитів. 
 Вийде дуже цікава ситуація 
— держава примножить кіль-
кість кредитів, які не відповіда-
ють вимогам самої ж держави в 
особі НБУ. 
 А у випадку державних бан-
ків вона одразу створить проблему 
сама собі. Які обсяги цієї пробле-
ми? Навряд чи наразі уряд заду-
мується про це. Так само як і про 
те, чи потрібно буде вливати до-
даткові гроші в державні банки.
 НБУ матиме вихід — тиснути 
на банки або занижувати вимо-
ги до них. У всякому разі це озна-
чатиме проблеми. Або з прибут-
ковістю державних банків, або із 
довірою до української банкової 
системи і до країни загалом від 
іноземних інвесторів.

Розмови інвесторів за 
устрицями
 До речі, щодо самих інозем-
них інвесторів. Якщо уряд вирі-
шить обрізати «зелений тариф», 
міжнародні фінансові інституції, 
такі, як ЄБРР, із великою ймовір-
ністю, почнуть процедуру рест-
руктуризації кредитів під ВДЕ. 
Їм для цього вистачить і досвіду, і 
спроможності, і запасу міцності.
 Однак буде і ще один наслі-
док. Звіти про те, що держава 
Україна відмовляється від влас-
них гарантій інвесторам, не за-
лишаться у київському офісі. 
Вони розійдуться у європейські 
та американські штаб-квартири 
відповідних інституцій.
 А далі найцікавіше. Пред-
ставники таких структур, як 
IFC, Світовий Банк, ЄБРР, часто 
спілкуються з інвесторами. Фор-
мально та неформально. Часто за 
тареллю з устрицями чи лобсте-
рами десь у дорогому лондонсь-
кому ресторані. І ці розмови для 
інвесторів зазвичай значать біль-
ше, ніж запевнення українського 
уряду про «інвестиційну няню». 
Такі розмови будуть закінчува-
тись словами «Інвестиції в Украї-
ну? Ні, Джо, не треба — ці люди 
навіть не збираються дотримува-
тись власних обіцянок. Не треба, 
повір мені». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Центрвиборчком Біло-
русі впродовж трьох днів за-
реєстрував 15 ініціативних 
груп претендентів на поса-
ду президента і підбив під-
сумки. Усього було подано 
35 заявок, що є рекордом в 
історії усіх виборчих кам-
паній країни. 
 Епідемія коронавірусу, 
якої, як відомо з заяв дію-
чого президента Олександра 
Лукашенка, немає, а є лише 
«коронапсихоз», надала 
процесу реєстрації трагіко-
мічного забарвлення. Глава 
ЦВК Лідія Єрмошина, яка, 
очевидно, не погоджуєть-
ся із президентом, під час 
засідання 19 травня заяви-
ла, що представники групи 
«протестних кандидатів» 
колишнього політв’язня 
Миколи Статкевича хотіли 
заразити її COVID-19. «Ця 
група, яку Статкевич сфор-
мував із людей з подібними 
поглядами, на жаль, вжила 
всіх заходів, щоб увести в 
колапс роботу виборчої ко-
місії». За словами Єрмоши-
ної, заражена коронавіру-
сом жінка з групи «протес-
тних» кандидатів вимагала 
особливих умов, щоб її при-
ймали в кабінеті. «Певно, 
хотіла плюнути в моїй прий-
мальні», — запідозрила не-
похитна глава ЦВК, мужньо 
витримавши наступ «коро-
навірусної» опозиції і від-
мовивши в реєстрації 22 
групам «протестних канди-
датів». 
 Проти інших критиків 
Лукашенка також вжили 
превентивних заходів, аби 
не допустити їх до реєстра-

ції. Так, популярного ві-
деоблогера Сергія Тиха-
новського заарештували 
ще на старті виборчої кам-
панії на початку травня на 
п’ятнадцять діб. А минуло-
го тижня продовжили арешт 
ще на тридцять, щоб він не 
міг виконати умову про осо-
бисту явку до ЦВК на про-
цедуру реєстрації. Інших 
«не тих» претендентів та-
кож відповідним чином ней-
тралізували. 
 ЦВК безперешкодно за-
реєструвала групу діючо-
го глави держави Олексан-
дра Лукашенка, для якого 
це вже шості президентсь-
кі вибори. «Бацька» у квіт-
ні нинішнього року заявив, 
що гарантує абсолютно чес-
ні й порядні вибори. Бездо-
ганну «чесність» помітно 
вже на першому етапі. Очі-
кувано пройшла реєстрацію 
група глави Ліберально-де-
мократичної партії Олега 
Гайдукевича, який виконує 
роль весільного опозиціоне-
ра в білоруському виборчо-
му фарсі. Її Гайдукевич ус-
падкував від свого батька, 
екссенатора Сергія Гайдуке-
вича, який виконував роль 
опереткової опозиції на всіх 
попередніх президентських 
виборах. 
 На всі білоруські пре-

зидентські вибори у коло-
ду претендентів Кремль для 
підстраховки (раптом з Лу-
кою щось станеться!) встав-
ляє свою карту. Місцеві ог-
лядачі вважають, що цьо-
го разу таким підстрахов-
щиком є колишній глава 
правління «Бєлгазпромбан-
ка» Віктор Бабаріко (по-
дав у відставку з посади в 
день оголошення своїх пре-
зидентських амбіцій. Він є 
багатою людиною та відо-
мим меценатом. Його дов-
ге перебування на чолі бан-
ку з російським капіталом 
сприяє чуткам, що під час 
цієї кампанії саме він і є 
«рукою Кремля», хоча бан-
кір це заперечує. Тим часом 
Бабаріко зібрав другу за чи-
сельністю ініціативну гру-
пу: близько 9 тисяч осіб. У 
Лукашенка — 11 тисяч. На 
думку білоруського аналі-
тика Андрія Поротнікова, 
на цих виборах немає жод-
ної фігури, яку можна було 
б назвати кандидатом, що 
репрезентує єдину опози-
цію. 
 Для реєстрації як канди-
дата на посаду президента 
Білорусі ініціативні групи 
мають зібрати щонаймен-
ше 100 тисяч підписів. Збір 
підписів відбуватиметься з 
21 травня по 19 червня. ■

Інф. «УМ»

 Разом із пресконференцією для 
українських журналістів піар-служба 
президента Володимира Зеленського 
вирішила від його імені похвалитися 
здобутками в зарубіжних виданнях. 
Реакція на своєрідне резюме для іно-
земців не забарилася. Ось як оцінив 
публікацію в США науковець, універ-
ситетський викладач Ігор Айзенберг, 
опублікувавши свою точку зору в со-
ціальних мережах.
 «У газеті «Нью-Йорк Таймс» у 
середу опублікована стаття Зеленсь-
кого зі своєрідним «звітом» за пер-
ший рік президентства. Враховуючи 
його проблеми з викладом своїх ду-
мок будь-якою мовою, сумніваюся, 
що він цю статтю писав. Але це не-
важливо. Хтось писав від його імені, 
виходить, що в даному випадку — і 
від імені України. Стаття дуже слаб-
ка, на мій погляд. Вона ніяк не здат-
на привернути до України позитивну 
увагу.
 Найбільше мені не сподобалися 
два моменти. Перший. Автор статті 
пише: «For six years, the part of the 

Donbas region in Eastern Ukraine has 
been occupied by Russian — backed 
illegal armed groups» — «Упродовж 
шести років частина Донбаського 
регіону в Східній Україні окупована 
підтримуваними Росією нелегальни-
ми озброєними групами». Мене до 
глибини душі обурює, коли на За-
ході хтось починає говорити про де-
яких «підтримуваних Росією повс-
танців», «підтримуваних Росією се-
паратистів». Але що ж я можу хотіти 
від Заходу, якщо в одній із найпопу-
лярніших західних газет від імені Ук-
раїни написано те, що написано. Що 
за «нелегальні збройні групи» окупу-
вали частину Донбасу? З Місяця вони 
прилетіли? З Марса? Ще звідкись? 
До речі, цей вислів повністю супере-
чить щоденним офіційним повідом-
ленням українського командування 
про бойові дії, де чітко і ясно йдеть-
ся про російських окупантів.
 І другий момент. Автор статті вва-
жає, що «історія про імпічмент» була 
для нього «некомфортною». «Вона 
відвернула американську і міжнарод-
ну увагу від проблем, найбільш значу-
щих для України, і перетворила нашу 

країну на історію про президента 
Трампа». Ні, президент Зеленський, 
або той, хто насправді писав цю стат-
тю, Ви глибоко не маєте рації. «Історія 
про імпічмент» не тільки не відвер-
нула увагу від України, навпаки, про 
Україну ніколи не говорилося стільки, 
скільки в ті дні. І до України ніколи 
не було прикуто стільки уваги в США, 
як у ті дні. Голова комітету з розвідки 
Адам Шифф, посол Білл Тейлор, по-
сол Курт Волкер, посол Марі Йовано-
вич говорили про Україну дуже бага-
то хорошого, говорили про російську 
агресію проти України (а не про «не-
легальні збройні групи»), говорили 
про те, що США є союзником Украї-
ни, говорили про важливість амери-
канської допомоги Україні, говорили 
про те, що Україна бореться з росій-
ськими агресорами, ведучи війну не 
тільки за свою свободу, а й за свободу 
всього західного світу, бореться там, 
щоб нам не довелося з ними боротися 
тут. Чомусь цього автор статті в Нью-
Йорк Таймс за 20 травня, підписаної 
«Volodymyr Zelensky, Mr. Zelensky is 
the president of Ukraine», не побачив. 
Ось така історія...»
 Політологи та дипломати, які від-
слідковують реакцію західного світу на 
дії української влади, критично оціню-
ють і оказію з новими «плівками» Де-
ркача — як вдалу спецоперацію крем-
лівських спецслужб із дискредитації Ук-
раїни як держави з безвідповідальною, 
недалекою і ненадійною елітою, з якою 
мати справу просто несерйозно. ■

СУСІДИ

Білорусь обиратиме президента
За найвищу посаду 
боротиметься півтора 
десятка претендентів

■

РЕЗОНАНС

Свиснути за океаном
Американський відгомін українських роковин

■

Є ПРОБЛЕМА

Каскад зелених 
неприємностей
Як відмова від зобов’язань перед 
інвесторами у відновлювані джерела енергії 
вдарить по банках, фінансовій системі та 
бюджету?

■

Віктор Бабаріко — кандидат-банкір, якого вважають підстраховкою 
з Кремля.

❙
❙
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ТРАВНЯ 2020 ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

13 травня в Полтаві попрощалися 
з військовослужбовцем, заступ-
ником командира роти з мораль-
но-психологічного забезпечення 
3-го батальйону 17-ї окремої тан-
кової Криворізької бригади імені 
Костянтина Пестушка, лейтенан-
том Ольгою Нікішиною (Остапен-
ко) (позивний «Холера»), котра 
пішла за межу вічності на 49 році 
життя. Її близькі, друзі, знайомі 
досі не можуть повірити в те, що 
Ольги, великого оптиміста й жит-
тєлюба, немає серед нас...

На військових навчаннях ні в 
чому не поступалася чоловікам
 «Хоч ми обидві полтавки, нас 
із Олею звела війна, — пригадує 
Світлана Сисецька. — Як волон-
тер, я неодноразово возила гумані-
тарну допомогу до Авдіївки, де сто-
яла військова частина, в якій слу-
жила Оля. На прощання вона, як 
правило, простягала мені список 
необхідних на фронті речей, пояс-
нюючи: це моїм хлопцям, мовляв, 
потрібно. Коли вона приїжджала 
до Полтави, ми завжди зустріча-
лися. Знаючи, де вона перебуває, 
ми намагалися її чимось пораду-
вати, виконати якесь її бажан-
ня. Це така непоправна втрата... 
Коли я дізналася, що в Олі став-
ся інсульт, то сказала: вона такий 
боєць, що неодмінно «викараб-
кається». Була впевнена, що Оля 
поборе будь-яку недугу». 
 «Іще зовсім недавно, у берез-
ні, спілкувався з Ольгою по теле-
фону, — повідав колишній АТО-
вець Володимир Мусяк (позив-
ний «Пірат»). — А познайомили-
ся ми тоді, коли я був командиром 
17-го запасного батальйону ДУК 
«Правий сектор», який форму-
вався під Полтавою, Ольга вли-
лася до його лав як доброволець. 
Ми готувалися до бойових виїз-
дів, постійно тренувалися. Мушу 
сказати, вона була справжнім бій-
цем, на навчаннях із фізичної чи 
тактичної підготовки ні в чому не 
поступалася молодим чоловікам. 
Пізніше, коли вона підписала кон-
тракт із ЗСУ, наші дороги пересік-
лися в Авдіївці — на ту пору Ольга 
служила у складі 16-го окремого 
мотопіхотного батальйону. Ви не 
уявляєте, яка це була світла, пози-
тивна, життєрадісна людина...»
 Старша рідна сестра Ольги 
Нікішиної Ірина Яковлєва роз-
повідає крізь сльози: «Поки Оля 
займалася волонтерською діяль-
ністю, я, чим могла, їй допома-
гала. Коли ж вона повідомила, 
що йде на війну, я спробувала її 
напоумити: що ти собі надума-
ла, хіба війна для жінки? А Оля 
у відповідь: «А що робити, якщо 
чоловіки туди не хочуть іти? Не 
хвилюйся за мене, я все витри-
маю. Давай домовимося так: я 
йду захищати Україну, а ти опі-
куєшся нашими батьками й моєю 
донькою» (я її доньці Юлі хреще-
на мати). Отак ми з нею й вирі-
шили. Вона просила підтримки, 
тож я мусила прийняти будь-яке 
її рішення. Благала лише Олю бе-
регти себе, на що вона, сміючись, 
відповіла: «Я житиму вічно». 
Коли про Олине рішення дізна-
лися батьки, вони, звісно, його 
не сприйняли. Хоч мама й сухоф-
рукти на дачі заготовляла, і траву 
на чай збирала, і узвари варила — 
і все це передавала на фронт. Ос-
таннім часом ми бачилися з Олею 
дуже рідко. Дев’ять місяців вона 
провела у Кримському, у блінда-
жах, на сирій землі. Потім лі-
кувалася у шпиталі. Я тоді про-
сила її: досить уже, закінчуй! 
Якраз збігав термін дії контрак-
ту. А вона: не можу, там на мене, 
мовляв, чекають чоловік і мої 
хлопці. Недаремно кажуть: наш 
організм не завжди може витри-

мати ті значні навантаження, які 
ми на нього покладаємо. Так ста-
лося і з Олею: її організм просто 
не витримав отих чотирьох років 
війни. Мені її дуже не вистачає... 
І як навчитися жити без неї, я 
поки що не знаю».

Стала першою жінкою в 
батальйоні, яка несла службу 
на передовій
 «Займаючись волонтерською 
діяльністю, Оля допомагала, 
зокрема, й нашій військовій час-
тині, — поділився спогадами ко-
лишній командир 1-ї Авдіївсь-
кої роти 16-го батальйону 58-
ї окремої мотопіхотної бригади 
імені гетьмана Івана Виговсь-
кого Вячеслав Веклюк (позив-
ний «Кеп»). — Якось привезла 
до нас, в Авдіївку, гуманітарну 
допомогу. Якраз була зима, по-
года «не фонтан». Хтось із хлоп-
ців рубав дрова, хтось на кухні 
порався — на той час наші бой-
ові позиції були метрів за 400. І 
тут з’являється невисокого зрос-
ту Оля — у курточці з капюшо-
ном, джинсах — і з порога голо-
сно так вигукує: «Слава Україні, 
хлопці!». Один із бійців від не-
сподіванки так і сів на пеньок, 
промовивши: «Холера ясна, хто 
до нас приїхав!». Я звернувся до 
Олі: от тобі, мовляв, і позивний. 
Так відтоді оте слово «холера» й 
закріпилося за нею. І, мабуть, не-
даремно, бо вона могла бути й су-
ворою, нестримною, запальною 
— бо ж, знаєте, є люди, які прос-
то не розуміють доброго слова». 
 Восени 2014 року, за словами 
Вячеслава Веклюка, Ольга впер-
ше озвучила своє бажання служи-
ти у Збройних силах України. До-
бивалася цього досить довго й на-
стирливо. «При цьому й мені весь 
мозок виїла: і підлещувалася, і 
погрожувала, і шантажувала. 
«Якщо не допоможеш, усе одно 
піду на фронт, тільки в іншу час-
тину», — аргументувала, — про-
довжив свою розповідь колишній 
командир роти. — Урешті-решт я 
здався, бо розумів, що так і буде, 
Оля від своїх намірів не відсту-
питься. Міркував собі: краще вже 
я за нею наглядатиму. Тож відре-
комендував її тодішньому комба-
ту Олегу Громадському. Коли Оля 
приїхала, вони поспілкувалися, і 
їй виписали відношення-згоду на 
проходження військової служби 
— це звична процедура. Проблема 
була в тому, що призовний вік жі-
нок для постановки на облік у вій-
ськкоматі обмежувався 40 рока-
ми, а Олі на той час було 43. Однак 
вона й у військкоматі всіх «діста-
ла» так само, як і мене: у підсум-
ку добилася того, що її постави-
ли на військовий облік, присвоїв-
ши первинне офіцерське звання 
— молодший лейтенант. У липні 
2016 року вона прибула до нашої 
частини. І от уявіть собі: тодіш-
ній виконувач обов’язків комба-
та довів до її відома, що вона має 
нести службу на командному пун-
кті, що за 5–7 кілометрів від лінії 
фронту. Тобто їй як жінці пропо-
нували більш сприятливі умови. 
Та Оля з цим категорично не пого-
дилася: «Ні. От у мене наказ про 
призначення заступником коман-
дира роти з виховної роботи. Від-
так я маю прибути в підрозділ». 
Вона й тут добилася свого: одра-
зу ж потрапила на передній край, 
бо ми на ту пору стояли в Авдіївці 

— одній із найгарячіших точок на 
лінії фронту. Фактично Оля стала 
першою жінкою в батальйоні, яка 
нарівні з чоловіками несла служ-
бу на передовій (не рахуючи мед-
сестри Людмили Ясененко (позив-
ний «Бджілка»), котра вивозила 
звідти то «трьохсотих», то «двох-
сотих».
 Як жінка, Ольга Нікішина 
не терпіла безладу навіть там, на 
фронті. Скажімо, доріжку до око-
пу вимагала посипати хоча б піс-
ком, щоб по грязюці не бігати. До-
бивалася й того, аби туалети були 
такими, щоб до них можна було 
заходити. Діставалося від неї не 
тільки тим, хто не дружив із чис-
тотою й порядком, а й тим, хто за-
бував надіти бронежилет. Таким 
воякам вона жорстко дорікала: 
«Що, поспішаєш на той світ?».

«Кращого заступника 
командира роти важко було 
уявити»
 «Було таке, що і їй самій діста-
валося від мене на горіхи. От, 
скажімо, на сусідньому опорно-
му пункті, за якихось 1,5 кіло-
метра від нашої позиції, гримить 
бій, — наводить приклад Вячес-
лав Веклюк, — аж тут помічаю, 
що Оля в касці й бронежилеті ви-
лазить із бліндажа. Я їй: «Ану 
швидко назад! Поговоримо піз-
ніше!». Щоправда, потім довело-
ся ще й пробачення просити. А 
якось забралася на дах двоповер-
хової будівлі. Для снайпера зня-
ти її — раз плюнути. А їй, бачте, 
щоб володіти ситуацією, неодмін-

но треба знати, куди б’є против-
ник. Отак ризикувала неоднора-
зово (про деякі з Олиних витівок я 
дізнався від бійців пізніше), про-
те кулі її, слава Богу, оминали. Я 
старався, наскільки міг, трима-
ти її на командному пункті роти 
— а це 200-300 метрів від передо-
вої. Навіть таке місце було дещо 
безпечнішим, хоч від обстрілів і 
там ніхто не застрахований. Тож 
загроза була постійною, але на 
фронті до неї звикаєш. Для мо-
лодих бійців Оля була, як мати. 
Хоч, мушу сказати, ставилися 
до неї по-різному. Вона була пря-
мою, справедливою — погодьте-
ся, це далеко не всім подобаєть-
ся. Та коли перед нею стояв виб-
ір: стати на бік керівництва чи 
бійців, однозначно горою стоя-
ла за хлопців. От у засобах масо-
вої інформації пишуть, що її всі 
любили, на руках носили. Але в 
житті так не буває: не можна бути 
добрим для всіх, особливо в умо-
вах бойових дій. Оля була різною, 
живою. Хоч загалом в армії мала 
великий авторитет, оскільки, без 
сумніву, була професійним офіце-
ром. І кращого заступника коман-
дира роти важко було уявити».
 Неодноразово Ользі Нікі-
шиній пропонували піти на 
підвищення. Та вона щоразу від-
мовлялася, бо не могла проміня-
ти своїх хлопців на суху паперову 
роботу за 25 кілометрів від лінії 
фронту. «Щоб я сиділа у штабі? 
Та я там не витримаю і дня», — 
сміялася. Два роки вона відслу-
жила в 16-му окремому мотопі-

хотному батальйоні. Потім хоті-
ла перевестися в танкову бри-
гаду, де служив її чоловік, бо 
вважала, що разом їм буде лег-
ше морально. Коли ж перевести-
ся не вдалося, Ольга скористала-
ся своїм правом на звільнення, 
а вже у грудні 2018 року знову 
була в строю — цього разу в 17-й 
окремій танковій бригаді, де слу-
жив її Альберт. Хвалилася своє-
му колишньому командиру роти, 
що й тут не пасе задніх — її рота 
визнана кращою в оперативному 
командуванні. 
 «Там Оля також була заступ-
ником командира роти, а окрім 
того, навідником командирсько-
го танка. По телефону доповіда-
ла мені, що опанувала наведення 
гармати на ціль на тверду «чет-
вірку». Вона була справжнім пат-
ріотом України й лишилася ним 
до останнього подиху. Перший 
контракт у 17-й окремій тан-
ковій бригаді підписала на рік, 
другий (у грудні минулого року) 
— на п’ять років. Звістка про 
те, що в 48 років у Олі стався ін-
сульт, пролунала мов грім серед 

ясного неба. На борту повітряно-
го судна її перевезли до лікуваль-
ного закладу Львова, де зробили 
дві операції. Та після цього вона 
так і не прийшла до тями — на-
скільки мені відомо, не витрима-
ло серце. 10 травня Олі не стало», 
— сумно зітхає чоловік.

Фронтове щастя 
 Ольга була жінкою, яка бо-
ролася ще й за особисте щастя. 
Вона вважала: якщо сама буде 
щасливою, то зробить щасливи-
ми й усіх навколо. 
 «Коли вперше побачила Олю 
разом з Альбертом, усе для себе 
прояснила: поряд із ним вона аж 
світилася від щастя. Було таке 
враження, що ці люди створені 
одне для одного. Альберт із са-
мого початку служив у танкових 
військах. Воюючи на відстані, 
вони вирішили зареєструвати 
шлюб. Пригадую, одного дня (то 
був четвер) Оля телефонує мені й 
запитує: які в тебе, мовляв, пла-
ни на суботу? — ворушить спогад 
близька подруга Ольги Світлана 
Пасько. — Я так зраділа: «Боже, 
ти приїжджаєш?!». І тут Оля про-
рекла: «Зустрінемося о 10-й ран-
ку біля відділу РАЦСу — я виход-
жу заміж». Я знайшла їй сукню, 
замовила весільний букет, торт і 
суботнього ранку привезла все це 
подрузі додому. Оля запротесту-
вала: «Ми з Альбертом виріши-
ли розписатися у військовій фор-
мі». Урешті-решт дійшли ком-
промісу: зареєстрували шлюб 
вони таки у формі, зате в кафе, 

де ми святкували возз’єднання 
двох люблячих сердець, Оля була 
в жіночній сукні. Ми завжди ста-
ралися робити одна одній хоча б 
маленькі подарунки».

«Мене не вб’ють»
 Відтоді, коли Ольга Нікіши-
на почала служити на передовій, 
до Полтави вона приїжджала, аби 
трохи відпочити душею. Хоч бу-
вало це нечасто, подруги бачили-
ся раз чи двічі на рік. Приїхавши 
останнього разу, учасниця бойо-
вих дій запропонувала зустрітися 
у своєму улюбленому кафе «Ха-
нума». Проте Світлана Пасько 
разом із сім’єю якраз перебралася 
на нову квартиру, тож, аби пока-
зати нове житло, запросила Ольгу 
до себе. «Під час розмови я заува-
жила: може, досить уже воєнно-
го життя,зупинися врешті-решт, 
побережи себе, — відтворює ту 
зустріч Світлана. — А Оля під-
няла очі й каже: «Пізно. Я під-
писала контракт на п’ять років. 
Розумієш, інакше вже просто не 
можу жити. Я не бачу себе тут, на 
«гражданці». Поки там Альберт 
і мої хлопці, моє місце поряд із 
ними». Іноді думаю, що, будучи 
природженим лідером, володію-
чи сильними рисами характеру, 
вона мала якось усе це реалізува-
ти. Оля обіцяла приїхати у травні 
й зібрати всіх милих її серцю лю-
дей за одним столом. Під час про-
щання з нею ми зрозуміли, що 
вона дотримала слова, зібравши 
всіх нас разом. От тільки краще 
б не за таких обставин. Я думаю, 
її просто вбила ця затяжна війна. 
Останнім часом Оля дуже схудла, 
хоч і тішилася з того. Та я розумі-
ла, що це не від гарного життя. 
Адже так довго, як вона, на вій-
ні не кожен чоловік може витри-
мати. Ми її дуже любили й непо-
коїлися за неї. Та вона нас заспо-
коювала: «Ви не переживайте. Я 
спілкувалася з ворожкою, і та за-
певнила, що мене не вб’ють». Її і 
справді не вбили, однак і живою 
з війни вона не повернулася». 
 А ось запис, зроблений самою 
Ольгою Нікішиною 28 березня 
2017 року на її сторінці у «Фейс-
буці»: «Коли оновлюєш статус, 
«Фейсбук» запитує: про що ви, мо-
вляв, думаєте? От щойно санінс-
труктор зловила мене в кадрі після 
навчальних стрільб на полігоні. А 
думаю я зараз про те, коли нарешті 
побачу своїх батьків і доньку, мрію 
про зустріч із коханим чоловіком. 
Іще усі мої думки пов’язані з непе-
реборним бажанням перемогти, 
також думаю про те, щоб усі наші 
хлопці повернулися до своїх домі-
вок живими й неушкодженими. 
Миру тобі, Україно!».
 Ольга Нікішина мала 15 від-
знак за службу в зоні воєнних дій, 
зокрема, її першу в Україні наго-
родили орденом «За мужність та 
професіоналізм». Поховали цю 
мужню жінку на Алеї Героїв у 
Полтаві. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«Холера» ясна
Війна вбиває не лише кулями. 
Жінку-лейтенанта вона скосила інсультом

■

Ольга Нікішина була великим оптимістом і життєлюбом.❙

Усі мої думки пов’язані з непереборним бажанням 
перемогти.
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«Аби у людей було бажання платити гроші за перегляд українського 

чемпіонату, вітчизняна прем’єр-ліга має стати комерційно привабливою, 
набути якісного вигляду».

Олександр Шевченко
президент Львівської асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Українська прем’єр-ліга вже втретє 
оголосила про перенесення виборів пре-
зидента організації. Попри те, що в країні 
уряд розпочав послаблювати карантинні 
обмеження й цілком імовірно, що в пе-
редостанній день травня відбудеться рес-
тарт поєдинків у елітному футбольному 
дивізіоні, представники клубів УПЛ ого-
лосили про неможливість проведення 25 
травня звітно-виборчого конгресу ліги, а 
разом з ним і виборів її нового очільника.
 «За результатами спільного з клуба-
ми обговорення питання виборів прези-
дента української прем’єр-ліги було ух-
валене рішення перенести дату їх прове-
дення, яке було заплановане на 25 травня. 
Про нову дату виборів очільника ліги буде 
повідомлено згодом», — прозвітували на 
офіційному сайті УПЛ. Подейкують, що 
голосування відклали на невизначений 
термін і відбудеться воно не раніше дати 
закінчення нинішнього сезону.
 При цьому, як свідчать окремі ЗМІ, 
ініціатива перенесення виборів нале-
жить донецькому «Шахтарю», котрому 
буцімто потрібен додатковий час для по-
тужнішої «розкрутки» свого кандидата на 
пост очільника УПЛ.
 До президентських перегонів — як 
висуванець від «гірницького» клубу — 
Михайло Метревелі (разом з іще одним 
претендентом Олегом Смалійчуком) до-
лучився вже після того, як розпочалась 
епопея з перенесенням виборів. Відтак 
він не мав достатніх можливостей похит-
нути домінуючі позиції іншого кандида-
та — Олександра Шевченка, котрий три-
валий час залишався єдиним учасником 
перегонів й вважався головним претен-
дентом на перемогу.
 Однак тепер клуби-засновники УПЛ 
наголошують, що з обранням президента 
слід зачекати, оскільки у делегатів звітно-

виборчого конгресу й досі немає можли-
вості провести повноцінну зустріч. Самим 
же кандидатам радять підготувати чітку 
передвиборчу програму й представити її 
на огляд футбольній громадськості.
 «На сьогодні вибори, як такі, не потріб-
ні, зараз така ситуація з карантином, що 
не до виборів. Вирішили, що проведемо їх 
тоді, коли в усіх буде можливість зібрати-
ся в Києві, в Будинку футболу й детально 
обговорити кандидатури претендентів, — 
заявив генеральний директор «Олімпіка» 
Олексій Антонов. — До того ж у процесі 
дискусії клуби зрозуміли, що тріо канди-
датів не має своїх програм. Ми добре знає-
мо кандидатів, але не їхні програми. Чим 
вони керуватимуться у своїй роботі? Як 

будуть приводити лігу в нормальний стан, 
формувати єдиний ТБ-пул».
 Питання ж спільного для всіх клубів 
телевізійного пулу, без сумніву, й надалі 
залишатиметься головною проблемати-
кою вітчизняного елітного дивізіону. На-
гадаємо, що двом попереднім очільникам 
УПЛ — Володимиру Генінсону та Тома-
су Грімму — попри відчайдушні спроби 
уніфікації так і не вдалося об’єднати ко-
лективи ліги під однією ТБ-парасолькою 
й вивести на міжнародну комерційну тв-
орбіту вітчизняний чемпіонат.
 «Аби у людей було бажання платити 
гроші за перегляд українського чемпіона-
ту, УПЛ має стати комерційно привабли-
вою, набути якісного вигляду», — наго-

лошує Олександр Шевченко, зауважую-
чи, що на ринку чи в магазині людина ні-
коли не купить гниле яблуко, якщо поруч 
там буде свіже й незіпсоване. А нині, на 
його думку, український елітний дивізіон 
— відверто нецікавий: немає напруги, ін-
триги, гравці не демонструють відповід-
них бійцівських якостей.
 За словами президента Львівської 
асоціації футболу, перетворити вітчиз-
няну ПЛ в якісний продукт можна лише, 
якщо вона буде цікавою та правильно по-
будованою. Олександр Шевченко пропо-
нує клубам еліти забути старі образи й на-
писати нові правила гри. «Потрібно ство-
рити нову історію, нову прем’єр-лігу, но-
вий український футбол», — наголошує 
голова ЛАФ.
 Водночас Михайло Метревелі, котрий 
має чималий досвід у питаннях медіа-ме-
неджменту, відзначає, що безкоштовний 
футбол — це шлях у нікуди, а за футбольні 
трансляції глядач має платити бодай сто 
гривень у місяць. За його словами, питан-
ня створення єдиного ТБ-пулу, про який 
повинні домовлятися безпосередньо влас-
ники клубів, має бути закріплене в уставі 
УПЛ. «Без цього бізнес-сенс існування 
ліги повністю втрачається. Без єдиного 
пулу УПЛ — звичайний організатор зма-
гань з обмеженими можливостями за-
робляти гроші. А ось якщо права будуть 
об’єднані, то для збільшення їх вартості 
необхідно реалізувати дві ключові ідеї 
— відмовитися від безплатних трансля-
цій та забезпечити конкуренцію між те-
левізійниками за підписників та ТБ-пра-
ва, — зауважив Метревелі.
 Третій кандидат на посаду очільника 
УПЛ — Олег Смалійчук, якого, до слова, 
висунули львівські «Карпати», каже, що 
головне в роботі ліги — це відмовитися 
від монополії одного клубу й працювати в 
рамках чітко визначених норм і правил, 
дотримуючись чесної конкуренції. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Питання програмного масштабу
Клуби-засновники української прем’єр-ліги вирішили відкласти вибори президента організації на невизначений час

■

Останніми роками поєдинки вітчизняної прем’єр-ліги виглядають не надто привабливо, 
про що свідчить неймовірно низька відвідуваність на стадіонах.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

Богдан КРАВЧЕНКО

 Першою із «топ-п’ятірки» єв-
ропейських чемпіонатів до зма-
гань після завершення коро-
навірусного карантину поверну-
лася німецька бундесліга. Перед 
стартом 26-го туру було багато 
скептицизму. Нібито гравці бу-
дуть не в формі, а матчі — нудні 
та повільні. Усі дивувалися, як 
це тепер не можна святкувати за-
битий гол?.. Але історично важ-
ливе повернення відбулося, по-
дарувавши футбольному бомон-
ду надію на повне одужання піс-
ля коронавірусної пандемії.
 Головним поєдинком першого 
на рестарті туру, звичайно, стало 
рурське дербі. Матч між «Шаль-
ке» та «Боруссією» із Дортмун-
да — традиційно важлива та при-
нципова дуель в німецькому фут-
болі. Це не тільки битва між по-
пулярними командами. Це ще й 
протистояння між двома вели-
кими промисловими містами. 
«Шальке» не програвав у дербі 
п’ять років. Минулого ж сезону 
«кобальтові» здобули у Дортмун-

ді перемогу, чим позбавили «дж-
мелів» шансів на чемпіонство.
 У нинішньому чемпіонаті «Бо-
руссія» знову активно бореться за 
«срібну салатницю», натомість 
команда з Гельзенкірхена надій-
но «окопалася» в середній час-
тині турнірної таблиці, серйоз-
но відставши від лідерів. Місця 
суперників у проміжному про-
токолі доволі легко можна було 
визначити по грі. Добре структу-
ровані дії «жовто-чорних» та то-
тальний різнобій у виконанні ко-
лишньої команди Євгена Коноп-
лянки.
 У другій половині матчу трап-
лялися моменти, коли «кобальто-
вим» складно було виконати на-
віть точний пас, не кажучи вже 
про прицільний удар по воротах. 
У багатьох склалося враження, 
що перебування «Шальке» на ка-
рантині не завершилося.
 Загалом, поєдинок на всуціль 
порожній арені в Дортмунді, яка 
вважається однією з найгарячі-
ших фанатських точок, справив 
доволі неоднозначне враження. 
Попри велику кількість забитих 

голів, відчуття футбольного свята 
майже не простежувалося. Ней-
мовірно скромне — з дотриман-
ням гігієнічної дистанції — свят-
кування «джмелями» своїх голів 
наштовхувало на думку, що су-
перники грають не запекле дербі, 
а звичайний товариський матч.
 «Це було дуже незвично. Не 
було традиційного шуму. Б’єш 
по воротах, робиш чудовий пас, 
забиваєш — і нічого. Неймовір-
но дивна атмосфера. Ми дуже су-
муємо за нашими вболівальни-
ками», — так охарактеризував 
матч без глядачів головний тре-
нер «Боруссії» Люсьєн Фавр.
 На цьому тлі неабиякою 
яскравістю відзначився новачок 
«Боруссії» Юліан Брандт. Мину-
лого літа він переїхав із Леверку-

зена до Дортмунда й уже актив-
но відбиває викладені клубом за 
нього гроші. Його довгі та серед-
ні передачі, постійні загострен-
ня з безкінечними змінами своєї 
позиції — усе це неабияк допо-
могло «жовто-чорним» розбити 
принципового суперника (4:0). 
Недарма Брандт отримав звання 
кращого гравця туру, а матч про-
ти «Шальке», без сумніву, став 
його бенефісом.
 Розгромними рахунками за-
вершилися й іще два матчі туру. 
«Байєр» — попередній колектив 
Брандта — легко здолав (4:1) у 
гостях тих, хто навіть і не хотів 
перемагати, зайвий раз нагадав-
ши, що «Вердер» цілеспрямо-
вано таки йде на виліт. Своїх те-
левізійних уболівальників поті-

шила голами й оновлена «Гер-
та», досягши чудового виїзного 
результату проти «Хоффенхай-
му» (3:0).
 Натомість лідер чемпіона-
ту, екзаменуючи дебютанта ліги 
— «Юніон Берлін», обмежив-
ся на полі суперника гросмейс-
терським показником. «Ми не 
зможемо вразити «Баварію» чи-
мось особливим, ця команда ба-
чила все. Ми будемо демонстру-
вати ефективну гру, націлену 
на результат», — головний тре-
нер команди-новачка Урс Фішер 
розумів силу опонента. І, зреш-
тою, берлінці не дозволили «чер-
воним» зіграти на максималь-
них швидкостях. Як результат, 
обидва свої голи мюнхенці заби-
ли, вдало використавши умовні 
стандарти, з пенальті та після ку-
тового. ■

НА СТАРТ!

У дивній атмосфері
Після двомісячної перерви у Німеччині 
поновилися поєдинки футбольної бундесліги

■

У німецькій бундеслізі взяття воріт футболісти святкують із дотриманням 
соціальної дистанції. 
Фото з сайта footballua.tv.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Німеччини. 26-й тур. 
«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 1:2, 
«Боруссія» (Д) — «Шальке» — 4:0, 
«Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1, 
«Фортуна» (Д) — «Падерборн» — 
0:0, «Хоффенхайм» — «Герта» — 
0:3, «Айнтрахт» (Ф) — «Боруссія» 
(М) — 1:3, «Кельн» — «Майнц» — 
2:2, «Юніон Берлін» — «Баварія» — 
0:2, «Вердер» — «Байєр» — 1:4.
 Лідери: «Баварія» — 58, «Бо-
руссія» (Д) — 54, «Боруссія» (М) — 
52, «Лейпциг» — 51, «Байєр» — 50, 
«Вольфсбург» — 39.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Склавши ширину шиї охорон-
ця і висоту стелі, а потім помно-
живши це на довжину ніг секре-
тарки, Соломон Маркович зро-
зумів, що фірма солідна.

* * *
 Захворіла, залізла під ков-
дру і дихаю паром над картоп-
лею. Водночас узяла виделку, 
гриби, пляшку горілки — споді-
ваюся, допоможе в лікуванні.

* * *
 — Фімо, ви знаєте, що таке 
старість?
 — Це коли дівчата за викли-
ком їдуть до тебе на кареті з чер-

воним хрестом.

* * *
 — Сонечко, як просувається 
твій роман із Монею?
  — Усе скінчилося. До жінки 
його мрії я трохи недомовчала.

* * *
 Дід Аркадій був настільки то-
лерантним, що депутатів, уряд і 
ворогів називав одним і тим са-
мим словом.

* * *
 — Ніяк не можу привчити 
свого чоловіка до порядку: він 
щоразу ховає гроші в нове міс-
це.

Як намальовані
Багато жінок дуже красиві, і прикро, коли в них низька самооцінка

По горизонталі:
 1. «Літера» для музиканта. 3. 
Герой роману Олександра Бєляє-
ва «Людина-амфібія». 9. Порода 
тонкорунних овечок. 10. Столиця 
Сенегалу, кінцевий пункт знаме-
нитого ралі, яке традиційно стар-
тує в Парижі. 11. Приклад для на-
слідування. 13. Попередник Свя-
тослава Шевчука на посту глави 
Греко-католицької церкви Украї-
ни. 14. Сукупність однорідних 
предметів, які разом становлять 
щось ціле. 16. Поширене в Росії 
знаряддя катування. 18. Пре-
фікс, який у складних словах оз-
начає «внутрішній». 19. Найот-
руйніша у світі змія. 21. Пристрій 
для тих, хто любить пострибати. 
22. Ім’я відомого узбецького пое-
та і мислителя. 26. Офіційна пап-
ська грамота, послання. 27. Пред-
ставник виборців у радах чи пар-
ламенті. 28. Трикутна піраміда. 
29. «Стоїть ... високая, попід го-
рою гай» (Леонід Глібов).
По вертикалі:
 1. Давньогрецька богиня 
помсти. 2. Звужена догори ме-
талева кавничка з ручкою, джез-
ва. 4. Місто на Закарпатті, в яко-
му в 1939 році проголосили Кар-
патську Україну. 5. Велике місто в 
Індії, столиця штату Мадх’я Пра-
деш. 6. Удар у боксі, коли против-

ник падає, але знаходить у собі 
сили встати на ноги. 7. Голлівуд-
ський актор, зірка фільмів «9,5 
тижнів» та «Реслер». 8. Негатив-
но заряджений іон. 12. Відкидна 
покришка, що прикриває мотор 
або якийсь механізм у машині. 
13. У давньогрецькій міфології 
— потвора з тілом змії і голова-
ми дракона. 15. Соціальний ста-
тус Катерини з поеми Шевченка. 
17. Запобіжний засіб, який одяга-
ють підозрюваним на домашньо-
му арешті. 19. Висушені абрикоси 
без кісточки. 20. Гірська система 
у Європі. 23. Намет круглої фор-
ми для циркових вистав. 24. На-
стоятель католицького монастиря. 
25. Український чубатий птах. ■

Кросворд №41
від 15—16 травня

з 25 до 31 травня

 Овен (21.03—20.04). Не варто розрахо-
вувати на негайне здійснення заповітної мрії.  
До цього поки що далеко.
 Дні: спр. — 25, 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Ви відчуєте, що 
настає час самореалізації та конструктивної 
творчості. Все інше — за вами.
 Дні: спр. — 26, 29; неспр. — 31.

 Близнюки (22.05—21.06). Нарешті ви 
зможете побачити, що насправді відбувається. 
У цей період вас ніхто не зможе обдурити.
 Дні: спр. — 25, 31; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). Ви спритно ухиляти-
метеся від неконструктивних відносин і марної 
роботи. Але у вас є ще й обов’язки.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). З’явиться мож-
ливість розібратися у справах, і це послужить 
основою для наступних кроків. 
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Діва (24.08—23.09). Ви таки зумієте про-
рватися крізь смугу невдач. Найприємніше по-
переду — до вас повернеться любов.
 Дні: спр. — 25, 30; неспр. — 27.

 Терези (24.09—23.10). Розібравшись 
із ворогами, ви побачите, що справжні друзі 
цілком заслуговують на добре ставлення до 
себе.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви відчуєте 
себе коханими. І це буде так приємно, що за-
хочеться жити, обіймаючи весь світ.
 Днi: спр. — 26; неспр. — 28.

 Стрілець (23.11—21.12). Планувати 
відпустку ще зарано, але приготуватися до 
неї не завадить.
 Днi: спр. — 25, 31; неспр. — 26.

 Козеріг (22.12—20.01). Щоб позбути-
ся неприємного відчуття, займіться чимось 
корисним.
 Дні: спр. — 27, 29; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Перебуваючи 
на самоізоляції, ви відвикли від веселощів. 
Але все попереду.
 Дні: спр. — 25, 28; неспр. — 29.

  Риби (20.02—20.03). Скрутні часи змі-
няться хорошими прибутками. Вдасться знай-
ти додаткову роботу.
 Дні: спр. — 26, 30; неспр. — 31. ■

Дара ГАВАРРА

 Виконавець прово-
кативної, контраверсій-
ної ролі Папи Римсько-
го у фільмі «Молодий 
Папа» Джуд Лоу бук-
вально з перших своїх 
ролей став улюбленцем 
усієї (ну майже) жіночої 
частини кіноманів. Його 
«послужний список» до-
сить потужний, але — 
жодної високої нагоро-
ди. Проте всенародною 
любов’ю його персона не 
була обділена. Можливо, 
саме це й стало причи-
ною того, що його зраз-
ковий сімейний союз із 
колегою по акторсько-
му цеху Сієнною Міл-
лер, яка народила йому 
трьох дітей, розпався. А 
далі пішли суцільні ро-
мани, одруження, роз-
лучення. Крім того, нові 
подруги дарували зір-

ці не тільки свою 
любов, а й дітей. 
Так, новозеланд-
ська модель Са-
манта Берк на-
родила новітньо-
му Шерлоку 
Холмсу донь-
ку, а через 
кілька років 
наступна под-
руга — актри-
са Сейді Фрост 
— іще одну.
 Наразі 47-
річний красун-
чик Лоу (хоча 
вже злегка й під-
топтаний) перебу-
ває у шлюбі з мо-
лодшою за нього 
на 15 років психо-
логинею Філіппою 
Коен . Вони одружи-
лися рівно рік тому, а 
вже цьогоріч, подейку-
ють, Джуд стане бать-
ком ушосте. ■

БЕБІ-БУМ

«Папа» знову стане 
татом
Джуд Лоу чекає 
на народження шостої дитини

■

Джуд Лоу.❙

23—24 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вiтер північ-
но-західний, 3-8 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +11...+13. 
Пiслязавтра вночi +4...+6, удень +14...+16.

Миргород: місцями невеликий дощ. Уночi +2...+4, удень 
+11...+13. Вінниця: місцями невеликий дощ. Уночi +3...+5, 
удень +13...+15. Одеса: місцями невеликий дощ. Уночi +7...+9, 
удень +14...+16.

21 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 14-18 градусів, у Дніпрі біля Києва — 12.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, без істотних опадiв. Трус-
кавець: уночi +5...+7, удень +14...+16. Моршин: уночi +6...+8, 
удень +15...+17.
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