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Відключення Росії від 

SWIFT і відмова ЄC від 

купiвлi нафти та газу: 

Європарламент підготував 

відповідну резолюцію

Майя чекає 
липня 

стор. 14»

Енергетикою України 

керуватиме... юрист і 

«людина Деркача»

Президентка Молдови 

розпустила парламент. 

Нові вибори 

відбудуться влітку

У дитинствi i паски смачнiшi...
Фото з сайта vlasno.info.

❙
❙

Не хотіли Вітренка 
— нате Галущенка 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,786 грн 

1 € = 32,526 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

Великдень 
i паска Другого травня українцi 

зустрiчатимуть найголовнiше 
християнське свято

РИМА ТИЖНЯ

Ми в списку
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

В чужий монастир неодмінно 
Хтось лізе з уставом своїм. 
Внесла нас сусідня країна 
У список недружніх країн. 
Вони нас вважали братами, 
Про це говорили весь час, 
І так вони нас пригортали, 
Аж кров виступала у нас. 
Чи той їхній цар ненароком 
Устав не з тієї ноги, 
Нас з ними єдиним вважає народом 
Й записує нас в вороги! 
Пика в царя набурмосена, 
Дрябне стареча плоть. 
Видно, весняне загострення 
В нього уже почалось.

Мало погрожувати Росії
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«Ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і 
справедливого доступу до вакцин та ефективних профілактичних заходів. Ця 
пандемія не лише не закінчилася, а й прискорюється».  

Карисса Етьєн
директорка Панамериканської організації 

охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
надали США 

на захист українців від наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, прозвітувала пресслужба МЗС України.

Понад  400 млн доларів 
США

виділили черговий обсяг допомоги українським 
Збройним силам, повідомило Американське по-
сольство у Києві

справ
зараз пе-

ребувають в судах України, заявив 
в.о. голови Вищої ради правосуд-
дя Олексій Маловацький.

місцевих 
жителів

на окупованих територіях Донбасу отрима-
ли паспорти РФ, повідомила Уповноважена 
ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

від дня на-
родження 
українсь-

кого новеліста Василя Стефаника готує заходи 
Міністерство культури та інформаційної політи-
ки України, констатувала його пресслужба.

На  7,85 млн 583 тис. До  150 річчя3,6 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Навіть послаблення офіційни-
ми органими у попередні та кілька 
наступних днів карантинних вимог 
не мають налаштовувати людей на 
легковажну безпечність стосовно 
коронавірусу. Бо за останню звітну 
добу 28 квітня в Україні діагносту-
вали аж 11 627 випадків захворю-
вання на COVID-19. А за понад рiк 
померло у нас від цієї зарази аж 
43 тис. 778 осіб. 
 І донині лишаються дуже ве-
ликі цифри щоденних госпіталіза-
цій, 3096 — лише останньої сере-
ди. Найбільше нових випадків ко-
ронавірусного захворювання цього 

дня виявили в Харківській (1 203) i 
Дніпропетровській (1 021) областях, 
місті Київ (940), Донецькій (809), 
Львівській (667) i Полтавській (666) 
областях. Правила убезпечити себе 
незмінні: маски, миття і дезінфек-
ція рук, уникнення масових скуп-
чень. Другий рік христосатися кра-
ще без традиційних поцілунків.
 Тим часом помітніше хитаєть-
ся крісло під міністром охорони 
здоров’я. Народні депутати зібрали 
150 підписів за позачергове засідан-
ня Верховної Ради, де розглядати-
муть питання про звільнення Макси-
ма Степанова з посади. Голова фрак-
ції «Слуга народу» Давид Арахамія 
29 квітня заявив, що таку постано-

ву про відставку міністра охорони 
здоров’я можуть винести в сесійний 
зал не раніше 15 травня.
 На посаду попередньо розгляда-
ють кілька кандидатур, зокрема й де-
ржавного санлікаря Віктора Ляшка. 
 Водночас на фракції партії пре-
зидента обговорення цього пи-
тання буде десь у десятих числах 
травня. Тобто «слуги народу» знову 
на святкову паузу ставлять питан-
ня державної безпеки та здоров’я 
громадян. Їх нічого не навчив рід-
звяно-новорічний період, коли по-
над усе для владців стало катання у 
Буковелі, а потім «червоніла» Іва-
но-Франківщина, а згодом трохи не 
вся країна. ■

ВІДРОДЖЕННЯ

П’ять кімнат і 
вісім квадратів
У точно встановленій квартирі 
Шевельових створять 
меморіальну кімнату і 
літературну резиденцію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На початку літа у харківському будинку «Са-
ламандра» запрацюють літературна резиденція і 
меморіальна кімната-музей, присвячені відомо-
му земляку Юрію Шевельову. Саме тут Почесний 
доктор Альбертського, Лундського, Харківсько-
го університетів та Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія» проживав до 
еміграції за кордон після війни. 
 Тривалий час не було відомо, у якій кварти-
рі мешкала родина вченого, але допоміг унікаль-
ний випадок. «У книзі спогадів Шевельова «Я — 
мене — мені... (і довкруги)», яка вийшла напри-
кінці 2017 року, ми розмістили інформацію про 
план квартири, який випадково знайшли в бібліо-
теці ім. Короленка, — повідомив ініціатор проєк-
ту, видавець Олександр Савчук. — Але ми не зна-
ли, де саме в будинку вона розташовувалася. А 
вже в 2019 році один iз наших читачів, професій-
ний архітектор, звернув увагу на цей план і порів-
няв його з тими, що були виставлені в інтернеті — 
з квартир на продаж. Так було знайдено кварти-
ру Шевельова, і почалася історія зі збором коштів. 
І коли надію майже втратили, до Літмузею при-
йшли харків’яни, які цікавилися українською лі-
тературою. Їм розповіли про задум з квартирою, і 
вони її придбали».
 Наразі тут триває непростий ремонт. У ра-
дянські часи цей будинок на вулиці Сумській зай-
мали різні державні установи, після чого просторі 
«буржуазні» квартири поділили на типові міські 
комуналки. Відтворити автентичний вигляд по-
мешкання тепер досить непросто, але в інтер’єрі 
дивом збереглися «рідні» вікна, паркет, балкон і 
навіть оригінальне планування. 
 Квартира, де мешкали Шевельови, містить 5 
кімнат, тому тут вирішили влаштувати не тільки 
невеликий музей, а й літературну резиденцію для 
проведення різних культурних заходів — зустрі-
чей, презентацій, семінарів. Якраз її і планують 
відкрити ще до початку літа. 
 «Що стосується меморіальної кімнати — то це 
8-метрова кімнатка, в яку змушені були пересели-
тися Шевельов із мамою після приходу радянської 
влади, хоча їм належала вся ця квартира, — уточ-
нив Олександр Савчук. — На її облаштування, на-
повнення знадобиться час. А якісь перші заходи, 
мініекскурсії плануємо проводити вже восени». 
 Допомагають реалізувати цей проєкт ініціа-
тивна група Літературного музею, фонд Сергія 
Жадана і просто небайдужі люди. 
 До речі, після виборів міського голови, що за-
плановані на жовтень, тут повторно встановлять 
і меморіальну дошку. Вперше пам’ятний знак на 
честь всесвітньо відомого славіста з’явився на фа-
саді будинку «Саламандра» у 2013 році. Але тоді 
зчинили неабиякий ґвалт члени так званого «Ан-
тифашистського комітету Харківщини», звинува-
тивши вченого у співпраці з німецькими окупан-
тами. Після виходу вищезгаданої книги спогадів 
Шевельова стало остаточно зрозуміло, що вчений 
однаково негативно ставився і до гітлерівського, 
і до сталінського тоталітарних режимів, чим і за-
служив неприязнь блюстителів радянської ідео-
логії. Утiм навіть після реабілітації його добро-
го імені в Харкові вирішили не встановлювати 
пам’ятну дошку до виборів, аби уникнути черго-
вої політичної тріскотні. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО 

 На фронті продовжу-
ють гинути наші захис-
ники: від кулі ворожого 
снайпера 26 квітня поліг 
Іван Ковальовський (по-
зивний «Африка») з Іва-
но-Франківщини. А 27 
квітня, в районі відпові-
дальності оперативно-
тактичного угруповання 
«Північ», унаслідок під-
риву військового автомо-
біля на невідомому вибу-
ховому пристрої загинув 
30-річний Роман Гуляк iз 
Волочиська, що на Хмель-
ниччині, а три його поб-
ратими отримали бо йові 
травмування.
 У Великодній період, 
коли більше людей відві-
дують кладовища, особ-
ливо помітними стають 
для загалу тисячі вбитих 
iз 2014 року Росією та її 
прихвоснями на сході Ук-
раїни захисників нашої 
держави. Повага і шана 
Воїнам!..
 А окупанти збільшують 
інтенсивність обстрілів на 
передовій: 28 квітня було 
зафіксовано 15 порушень 
режиму припинення вог-
ню з боку збройних фор-
мувань РФ. Зокрема, у 
передмісті Красногорівки 
противник вів вогонь із за-
боронених Мінськими до-
мовленостями мінометів 
120-го калібру, велико-
каліберних кулеметів та 
станкових протитанкових 
гранатометів. 
 Поблизу Катеринівки 
російські загарбники двічі 
здійснили обстріли, засто-
сувавши міномети калібру 
120 мм, стрілецьку зброю, 
ручні станкові та станкові 
протитанкові гранатоме-
ти. А неподалік Водяного 
російсько-окупаційні вій-
ська шість разів відкри-
вали вогонь у бік позицій 
українських захисників із 
мінометів 82-го калібру, 

гранатометів різних сис-
тем та стрілецької зброї. 
 У районі населеного 

пункту Гнутове ворог здій-
снив обстріл зi станкових 
протитанкових та автома-
тичних станкових грана-
тометів. Біля селища Світ-
лодарськ окупанти засто-
сували великокаліберні 
кулемети та станкові про-
титанкові гранатомети. 
Неподалік Аадіївки про-
тивник вів вогонь зі стан-
кових протитанкових гра-
натометів, а біля селища 
Золоте-4 — з ручних про-
титанкових гранатометів. 
Зі стрілецької зброї зброй-
ні формування Російської 
Федерації здійснили об-
стріл населеного пункту 
Зайцеве.
 У районі відповідаль-
ності оперативно-тактич-

ного угруповання «Пів-
ніч» унаслідок ворожих 
обстрілів один військово-
службовець Об’єднаних 
сил отримав поранення. 
Воїну оперативно надано 
медичну допомогу. Стан 
здоров’я пораненого — 
задовільний. На обстріли 
противника наші захис-
ники відкривали вогонь у 
відповідь.
 Наголосимо, що поб-
лизу Водяного збройні 
формування РФ здійсни-
ли дистанційне мінуван-
ня з ручних протитанко-
вих гранатометів мінами 
ПОМ-2.
 Станом на 7-му годи-
ну ранку 29 квітня, з боку 
російсько-окупаційних 
військ було зафіксовано 
три порушення режиму 
припинення вогню. 

 Додамо, що як пові-
домляє Головне управлін-
ня розвідки Міноборони 
України, в зоні проведен-
ня операції Об’єднаних 
сил на Донбасі проросій-
ські бо йовики встанов-
люють муляжі озброєн-
ня і військової техніки. 
«Особлива увага приді-
ляється облаштуванню 
хибних рубежів оборони, 
а також розміщенню за-
маскованих муляжів оз-
броєння та військової тех-
ніки. Це робиться для вве-
дення в оману підрозділів 
Об’єднаних сил та прово-
кування їх на відкриття 
вогню», — йдеться у пові-
домленні.
 За інформацією Голо-
вного управління розвід-
ки Міністерства оборо-
ни України, командуван-
ня ЗС РФ продовжує під-
тримувати у готовності до 
застосування оперативне 
угруповання російських 
формувань на тимчасо-
во окупованій території 
в Донецькій та Лугансь-
кій областях. «З цією ме-
тою проводяться постійні 
тренування артилерійсь-
ких та мінометних розра-
хунків до здійснення вог-
ню по закріплених цілях. 
Крім того, противник 
викори стовує дотримання 
підрозділами Об’єднаних 
сил режиму припинення 
вогню для вдосконален-
ня інженерно-фортифіка-
ційного обладнання влас-
них вогневих позицій», 
— повідомили розвідни-
ки. ■

НА ФРОНТІ

Окупанти з муляжами
У зоні проведення ООС загинуло ще двоє українських 
військових

■

Київське кладовище «Лісове».
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙

COVID-19

Святкуй так, щоб не «червоніти»
Коронавірус усе ще дуже небезпечний

■
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великодніх 
пасок

освятили та передали захисникам на 
передову, розповів очільник ПЦУ мит-
рополит Епіфаній.

5 тис. 
несанкціонованих сміттєзвалищ
зафіксували в Україні минулоріч, згідно зі звітом 
Державної екологічної інспекції.

земельного банку 
України

перебуває у тіні, заявив міністр аграрної 
політики Роман Лещенко у фейсбуці.

рази
більше російських дипломатів 

працює в Україні, ніж українських — в РФ, 
повідомив речник Міністерства закордонних 
справ України Олег Ніколенко.

рази
більше українців минулоріч 

померло, ніж народилося, констатували у 
Держстаті.

Понад  2 тис. 30% У 2 У 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЕКОЛОГІЯ

Світло без 
шкоди
Тернопіль відмовляється від 
освітлення вулиць ртутними 
лампами
Світлана МИЧКО

 В обласному центрі завершено перший етап 
спільного проєкту Тернопільської міської ради 
та Північної екологічної фінансової корпора-
ції (Nordic Environment Finance Corporation — 
NEFCO) «Світло без ртуті», мета якого — повніс-
тю вивести з експлуатації в системі зовнішнього ос-
вітлення ртутні світильники, що є водночас і еко-
логічно шкідливими, і  енергозатратними. 
 Як повідомляє пресслужба міськради, за час 
реалізації цього проєкту з вересня минулого року 
відповідну реконструкцію проведено вже на май-
же пів сотні вулиць, де 1 тис.740 застарілих ртут-
них світильників замінено на сучасні світлодіодні. 
За словами очільника Тернополя Сергія Надала, 
це дасть змогу зменшити витрати електроенергії 
на «світлоточках» у 5 разів, що дозволить щоріч-
но заощаджувати понад 500 тисяч кіловат, або по-
над два мільйони гривень. Знизяться й видатки на 
утримання самої системи зовнішнього освітлення, 
оскiльки термін функціонування світлодіодного 
світильника втричі довший, ніж традиційної ртут-
ної лампи. 
 До слова, в ході виконання робіт було встанов-
лено понад пів сотні нових опор i замінено майже 
50 кілометрів  самоутримувальних дротів.
 Зараз у Тернополі ведуть підготовчі роботи для 
другого етапу реконструкції системи зовнішньо-
го освітлення, під час якого буде замінено ще 898 
світильників на 22 вулицях міста. Завершити його 
планують уже до кінця літа цього року. ■

КРИМІНАЛ

Грів руки на 
оренді
Затримали за хабарництво 
посадовця регiонального 
вiддiлення Фонду держмайна
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах Служба безпеки України викри-
ла корупційну схему, організовану заступником 
начальника регiонального вiддiлення Фонду де-
ржавного майна по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях. Як повідомила «Україні мо-
лодій» Катерина Дрога з управління СБУ в Чер-
каській області, чиновник вимагав хабара за «ви-
рішення питання» щодо надання в оренду майна, 
яке перебуває у державній власності. 
 «Оперативники спецслужби встановили, що по-
садовець за гроші гарантував комерсанту перемо-
гу в аукціонах та безперешкодне отримання в орен-
ду приміщень для підприємницької діяльності», 
— розповідає пані Катерина. За її словами, право-
охоронці затримали посадовця у робочому кабінеті 
після отримання ним хабара. 
 Вирішується питання щодо повідомлення за-
триманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України. Тривають слідчі дії. 
 Також, наголошує Катерина Дрога, перевіряєть-
ся інформація щодо низки можливих фактів отри-
мання хабарів посадовцем і причетність до коруп-
ційної схеми інших чиновників Фонду. Викриття 
оборудки проводилось під процесуальним керівниц-
твом Черкаської обласної прокуратури. ■

■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Київський апеляційний суд за 
клопотанням слідчого управлін-
ня розслідування корупційних зло-
чинів Головного слідчого управ-
ління Нацполіції та процесуально-
го керівництва офісу генерального 
прокурора 28 квітня ухвалив рі-
шення щодо відсторонення від по-
сади керівника Національної ака-
демії аграрних наук, повідомила 
пресслужба НПУ. Нагадаємо, слід-
чі Нацполіції подали клопотання 
до суду про обрання директору На-
ціональної академії аграрних наук 
України Ярославу Гадзалу запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою та відсторонення його від по-
сади. 
 Керівника НААН України пі-

дозрюють у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу 
України. Зокрема, директор спри-
яв у призначенні на посаду керівни-
ка одного з державних підприємств, 
що входять у структуру НААН Ук-
раїни. У свою чергу, новопризначе-
ний керівник мав не перешкоджа-
ти укладанню договорів про спіль-
ну діяльність між держпідприєм-
ством та конкретно визначеними 
суб’єктами господарської діяль-
ності. 
 Також правоохоронці встанови-
ли, що підозрюваний сприяв зара-
хуванню цієї ж особи до списку пре-
тендентів на заміщення вакансій 
академіків і подальшій передачі 
відповідних матеріалів на розгляд 
Президії НААН. За свою допомогу 

фігурант отримав «подяку» — еліт-
ний позашляховик.
 За прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної ви-
годи службовою особою підозрюва-
ному загрожує позбавлення волі на 
строк від п’яти до десяти років iз 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років iз кон-
фіскацією майна. 
 У листопаді минулого року слідчі 
Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України викрили 
керівників Національної академії 
аграрних наук України та струк-
турних підрозділів, які налагодили 
схему розкрадання та привласнен-
ня майна академії. Тоді під час об-
шуків у приміщенні НААН поліцей-
ські вилучили арсенал зброї. ■

Людмила НІКІТЕНКО

   У селі Мошни неподалік 
Черкас збираються ре-
конструювати дерев’яний 
будинок, зведений відо-
мим архітектором Вла-
диславом Городецьким у 
1894 році. 
 Про це заявив голо-
ва Черкаської ОДА Олек-
сандр Скічко, перебува-
ючи у Мошнах разом із 
третім президентом Ук-
раїни Віктором Ющен-
ком, ректором Черкась-
кого національного уні-
верситету імені Богдана 
Хмельницького Олексан-
дром Черевком, головою 
правління Польського 
культурного центру імені 
Кароля Шимановського 
Геннадієм Ліневичем.
 «У селі Мошни є своє 
місце сили славетного 
Владислава Городецько-
го. Це єдиний збудований 
ним дерев’яний будинок, 
який зберігся до сьогод-
ні», — зазначає очільник 
області. І додає, що це не 
єдина робота архітекто-
ра в Черкаському краї — 
на почерк і творіння архі-
тектора можна натрапити 
в Умані та Черкасах. « Це 
могли б бути чудові тема-
тичні маршрути за твор-
чістю Владислава Горо-
децького на Черкащині», 
— додає він. 
 Тож маємо підготува-
тися і реконструювати бу-
динок у Мошнах i зроби-
ти його доступним для ту-
ристів. Щоб усі, хто опи-
нявся в цих краях, знали, 
що перебувають поряд з 
унікальною будівлею з 
іншої епохи. Для цього, 
уточнює очільник Черка-
щини, і відбулася зустріч 
у Мошнах, де обговорю-
вали, як пустир перетво-
рити на туристичний маг-
ніт. 
 «Наш університет го-
товий взятися за ство-
рення проєктної доку-
ментації. Створити тут 

краєзнавчий музей. Ко-
леги з Польщі — долу-
читися до його розробки 
та низки інших історич-
но-культурних проєктів. 
ОДА в свою чергу вже за-
раз допомагає налагоджу-
вати комунікацію між лі-
дерами територіальних 
громад та інвестпартне-
рами стосовно розбудови 
туристичної карти Чер-
кащини. На ній, звісно, є 
й Мошни», — такий конк-
ретний план оприлюднив 
Олександр Скічко.
 Із Віктором Ющенком 
молодий очільник облас-
ті поспілкувався і на тему 
проведення на Черкащині 
форумів для залучення 
додаткових інвестицій.
 Нагадаємо, що у ХІХ 
столітті село Мошни було 
у власності великого зем-
левласника Миколи Бала-
шова, у якого часто гостю-

вав Владислав Городець-
кий. Саме останньому 
замовили проєкт лікарня-
ного комплексу. Два пер-
ші корпуси, які не зберег-
лися, були відкриті ще у 
1894 році. Ще два звели 
у 1905-му, один iз них — 
донині збережений буди-

нок лікаря з незвичайним 
зовнішнім оздобленням і 
каміном усередині. Ще 
у 2015-му в ньому жило 
кілька сімей медперсо-
налу місцевої лікарні. За 
Владислава Городецького 
на лікарню витратили 14 
тисяч рублів. ■

СПАДЩИНА

Шедевр iз дерева
На Черкащині реконструюють створений за проєктом 
Владислава Городецького будинок

■

 Будинок за проєктом Владислава Городецького.
Фото пресслужби Черкаської ОДА.

❙
❙

Третій президент Віктор Ющенко у Мошнах.❙

СУД ТА ДІЛО

На позашляховику — за ґрати
Нацполіція «пресує» Академію аграрних наук

■
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ПАРЛАМЕНТ

Не хотіли 
Вітренка — нате 
Галущенка 
Енергетикою України керуватиме... 
юрист і «людина Деркача»
Інна СТЕПАНЧУК

 Українська енергетика нарешті отримала свого 
міністра. У четвер Верховна Рада проголосувала за 
кандидатуру Германа Галущенка. Його підтримали 
305 народних депутатів. Дивовижну одностайність 
проявили депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ, «Бать-
ківщини», «За майбутнє!», «Довіри». Жодного «за» не 
дали «Європейська Солідарність» та «Голос». 
 Герман Галущенко, як уже повідомляла «УМ» 
у попередньому номері, юрист за освітою, працю-
вав у прокуратурі, МЗС, секретаріаті президента, 
Мін’юсті. Зі сферою енергетики його поєднує лише 
робота в «Енергоатомі», де він спочатку працював 
юристом, а потім віцепрезидентом. Його пов’язують з 
одіозним Андрієм Деркачем, який перебуває під сан-
кціями США, а також називають приятелем нардепа 
Андрія Геруса. 
 «Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: 
якщо не впорався зі своєю роботою — отримуй підви-
щення, — прокоментував це призначення у фейсбуці 
депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко. 
— В 2019 році «Енергоатом» давав мільярди гривень 
прибутку, в 2020 і 2021 роках — глибоко збитковий. І 
продає свою електроенергію за копійки певним олігар-
хам. Галущенко — людина Деркача, якого США пря-
мо назвали російським агентом. І ми сьогодні на одну 
з ключових посад в державі ставимо таку людину?»   
 Нардеп Гео Лерос додає: «Є всі ознаки вважати, що 
менеджмент найважливішої стратегічної компанії 
України («Енергоатом». — Ред.) працює в інтересах 
країни-агресора та олігархів. Діяльність цієї зграї ко-
жен з нас буде оплачувати в платіжках, ми це доводи-
мо у розслідуванні» (воно оприлюднене на фейс бук-
сторінці депутата. — Авт.). Нардеп обурений, що ре-
акцією на це резонансне розслідування президента 
Зеленського стало... висування Галущенка на поса-
ду міністра! 
 Водночас сам новоспечений міністр пообіцяв iз 
трибуни парламенту не підвищувати тарифи на елек-
троенергію та газ для вразливих категорій населення. 
І додав, що це цілком реально зробити, причому не ад-
міністративними, а ринковими методами. Чи це не ті 
самі методи, що ми вже бачили на прикладі «Енер-
гоатому», який з успішної компанії став жебраком? 
Тоді відверто страшно за всю нашу енергетику. 
 Тим часом Юрій Вітренко, кандидатуру якого на 
посаду міністра ВР відхилила двічі, отримав нового 
портфеля: його призначено головою правління НАК 
«Нафтогаз України». У той же день, у середу, попе-
реднього керівника Андрія Коболєва Кабмін звільнив 
iз посади. 
 Напередодні, 28 квітня, Рада ухвалила важливі 
поправки до Земельного кодексу. Йдеться про зако-
нопроєкт №2194 (щодо удосконалення системи уп-
равління та дерегуляції у сфері земельних відносин). 
Над цим законопроєктом парламентарії працювали 
не один тиждень. У підсумку було розглянуто понад 
3 тисячі правок. Документ у другому читанні підтри-
мали 284 депутати (переважно з провладної фракції 
«Слуга народу»). Закон передбачає передачу земель 
державної власності за межами населених пунктів 
до комунальної власності органів місцевого самовря-
дування. Винятком мають стати землі, необхідні де-
ржаві для виконання її функцій. До таких відносять-
ся землі Міноборони, природоохоронного фонду, де-
ржавних установ, підприємств та організацій. Також 
документ дозволяє органам місцевого самоврядуван-
ня змінювати цільове призначення земельних діля-
нок приватної власності. ■

ДО РЕЧІ

  Важливу битву було виграно в середу. Комітет гуманітарної та 
інформаційної політики ВР відмовився включати «мовні» законо-
проєкти 4638 і 4638-2 до порядку денного сесії. Це означатиме їх 
зняття з реєстрації, повідомив у фейсбуці нардеп від «Європейсь-
кої Солідарності» Володимир В’ятрович. Нагадаємо, ці ініційовані 
«слугами» документи передбачали внесення змін до закону про 
мову і мали на меті скасувати відповідальність за порушення за-
кону про мову. «Однак члени комітету дійшли висновку, що закон 
про мову успішно впроваджується в життя і підтримується біль-
шістю громадян, а законопроєкти про втручання в цей закон є на-
думаними», — додав В’ятрович. «Мудре рішення і чудовий пода-
рунок до Великодня», — констатував нардеп. 

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Київській обласній раді, де 
вже тривалий час більшість депу-
татів була незадоволена роботою 
свого керівництва, не без «при-
год». На позачерговій сесії про-
голосували за відставку голови 
— депутата від «Слуги народу» 
Олександра Склярова. Очільни-
ком облради, нагадаємо, він став 
у листопаді минулого року з дру-
гої спроби. За відсторонення його 
з посади проголосували 59 де-
путатів із 60 присутніх, хоча в 
Київраді рахується 84 «штики».
 Рішенню про відставку пере-
дувала оказія. Депутати зібра-
лися для проведення сесії в при-
міщенні ради, але... замки сесій-
ної зали поміняли. Телефоном го-
лова Скляров відмовився дати 
команду їх відчинити і не прий-
шов на сесію. Зауважимо, що до 
цього депутати від «Європейсь-
кої Солідарності» (їх найбільше у 
Раді), «За майбутнє» і більшість 
«слуг» просили Склярова склика-
ти сесію, але він цього не зробив. 
 У результаті три фракції («Єв-
ропейська Солідарність», «За май-
бутнє», «Слуга народу») зібрались 
на засідання у кіноконцертній залі 
(саме там проходило перше засі-
дання облради незалежної Украї-
ни), але коли депутати розмісти-
лися й прийшов час голосувати 
за звільнення голови — у великій 
залі, дивним чином, зникло світ-
ло. Невдовзі обранці самі увімкну-
ли резервне освітлення. Утім і на 
цьо му непорозуміння не скінчи-
лися — хтось «поклав» сайт обл-
ради, й він певний час не працю-
вав. Усі ці перешкоди все ж не за-
вадили відправити у відставку не 
лише голову, а й заступників.
 Як згодом розповіла про «епо-
пею» нардепка від ЄС Вікторія 
Сюмар, «Скляров на сесію не при-
йшов, аргументувавши це «страс-
ним» тижнем. Хоча фактично він 
так і не зміг забезпечити роботу 
обласної ради, яка не збиралася 
де факто з Нового року. Очевид-

но, що в умовах пандемії та еко-
номічної кризи таке не могло дов-
го тривати. Це логічний кінець, 
коли коаліції у місцевих радах 
формуються без врахування волі 
виборців».
 Цього ж дня депутати обрали 
нового голову, точніше нову голо-
ву, та її заступників. Очільницею 
Київської облради стала 42-річ-
на представниця «Слуги народу» 
Наталія Гунько, її першим заступ-
ником — представник «За майбут-

нє!» Ярослав Добрянський, а де-
путатка від «Європейської Солі-
дарності» Тетяна Семенова знову 
обійматиме посаду заступниці.
 Зауважимо, що Наталія Гунь-
ко за першою освітою юрист-еко-
номіст. Працювала секретарем 
Шевченківського райсуду Києва, 
а згодом — юрисконсультантом 
столичного ТОВ «Гільдія права», 
а з листопада минулого року стала 
його директоркою. Була депутат-
кою Київської обласної ради VII 
(від Радикальної партії) та VIII 
скликань (від «Слуги народу»).
 Варто знати, що чоловік пані 
голови столичної області Анатолій 
Гунько з листопада 2020 року став 
нардепом України від партії «Слу-
га народу». А в 2016-му він був 
фігурантом у справі приватиза-
ції земельних ділянок Радіопере-
давального центру в Броварах — 
тоді слідство розглядало Анатолія 
Гунька як організатора злочинної 
групи, яка незаконно привласни-
ла земельну ділянку площею 96 
гектарів, знищивши стратегіч-
не обладнання, що розміщува-
лось на ній (на суді Гунька від-
пустили під заставу 1,8 млн грн і 
заарештували його майно). У бе-
резні 2019 року кримінальне про-
вадження щодо Анатолія Гунька 
та інших підозрюваних було за-
крито «у зв’язку з невстановлен-
ням достатніх доказів». А вже на-
прикінці минулого року, у грудні, 
Печерський районний суд прису-
див народному депутату Анатолію 
Гуньку моральну компенсацію за 
незаконні дії правоохоронних ор-
ганів. ■

Інф. «УМ»

 Прийом конкурсних 
проєктів на спорудження 
пам’ятника Симону Пет-
люрі у Полтаві стартував 
у рідному місті Головного 
отамана військ УНР.
 Цікавий факт: на-
разі п’ять міст в Україні 
вшанували в архітектур-
ній формі Симона Петлю-
ру — Київ, Вінниця, Рів-
не, Хмельницький, Тер-
нопіль. Утім у Полтаві, де 
народився і виріс голова 
Директорії, пам’ятника 
досі немає.
 Проте мешканці Пол-
тави вже найближчим ча-
сом нарешті виправлять 
цю помилку. Про це пові-
домили Полтавська об-
ладмiнiстрацiя і спільно-
та «Петлюра. Меморіал».
 Перше засідання Все-
українського архітектур-
ного конкурсу відбудеться 
30 квітня.

 Архітектори мають 
спроєктувати саму скуль-
птуру, постамент та про-
стір довкола нього.
 Конкурс вважатиметь-
ся таким, що відбувся, 
якщо на нього подадуть 
не менше трьох проєктів. 
Нині таких проєктів два, 
зазначає заступниця ди-
ректора обласного депар-
таменту будівництва Іри-
на Особік.
 Щодо етапів конкур-
су.
 У період 3 — 24 трав-
ня мають оприлюдни-
ти подані ініціативи на 
офіційних сайтах органі-
заторів та замовника кон-
курсу. Також відбудеться 
онлайн-голосування;
 Із 25 до 27 травня — 
підсумки голосування;
 28 травня — засідання 
журі конкурсу, де визна-
чать переможців;
 31 травня — оприлюд-
нення підсумків.

 Повідомляється, що 
переможці конкурсу от-
римають премії з обласно-
го бюджету:
 І місце — 40 000 гри-
вень;
 ІІ місце — 20 000 гри-
вень;
 ІІІ місце — 10 000 гри-
вень.

 Сам пам’ятник також 
виготовлять за гроші з об-
ласного бюджету. Це по-
годила Полтавська облас-
на рада 2019 року. Відомо, 
що пам’ятник Петлюрі у 
Полтаві мають встанови-
ти поруч з обласним цент-
ром естетичного вихован-
ня молоді. ■

Симон Петлюра на чолі Директорії.
Архівне фото.

❙
❙

ВШАНУВАННЯ

Повернення Головного 
отамана
Пам’ятник Петлюрі у Полтаві: 
переможця конкурсу оголосять у травні

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Підряд «слуг»
Головиху столичної області від правлячої партії 
урівноважили опозицією

■

Наталія Гунько.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Нещодавно обрана проєвро-
пейська президентка Молдови 
Майя Санду розпустила парла-
мент і призначила нові вибори 
на липень, поклавши край кон-
фронтації з лояльними до її по-
передника, прокремлівського 
комуніста Ігора Додона, зако-
нодавцями.
 48-річна Санду здобула не-
сподівану перемогу над чин-
ним тоді президентом Додоном 
у листопаді минулого року, про-
те наштовхнулася на затяту бо-
ротьбу за владу з парламентом, 
який в основному складається 
з «додонівських» депутатів, за-
значає «Франс Пресс».
  «Ми повинні якомога швид-
ше позбутися цього корумпова-
ного парламенту, депутати яко-
го захищають тіньові схеми та 
крадуть у громадян», — поясни-
ла вона своє рішення журналіс-
там. «Ми повинні обрати новий 
парламент, сформувати компе-
тентний уряд, повернути країну 
до нормального стану», — дода-
ла Санду. 

 У Молдові Партія соціалістів 
18 квітня зажадала відправити 
у відставку президентку країни 
Майю Санду, звинувативши її в 
антиконституційний змові. Про 
це повідомив експрезидент краї-
ни Ігор Додон у фейсбуці. «Пар-
тія соціалістів вважає, що Майя 
Санду особисто брала участь в 
антинаціональній і антиконс-
титуційній змові проти нашої 
країни та її народу. Ми вимагає-
мо відставки Майї Санду і про-
ведення дострокових виборів 
президента Республіки Мол-
дова», — написав Додон. Та-
кож він заявив, що партія роз-
цінює рішення Конституційно-
го суду про розпуск парламенту 
«як конституційний переворот 

з метою встановлення в Молдові 
режиму зовнішнього управлін-
ня в інтересах зарубіжних кура-
торів».
 До цього Конституційний 
суд Молдови визнав незакон-
ним режим надзвичайного ста-
ну, введений через коронавірус. 
Режим був запроваджений про-
московською більшістю 31 бе-
резня на 60 днів, тобто до 30 
травня. Формально — з турботи 
про здоров’я народу, а насправді 
— щоб затримати розпуск пар-
ламенту. З рішенням були не 
згодні депутати пропрезидент-
ської партії «Дія і солідарність», 
а також депутат прорумунської 
Партії національної єдності Ок-
тавіан Цику. Вони заявляли, 

що був порушений порядок вве-
дення режиму. Оскільки режим 
скасований, у країні можуть 
проводитися вибори.
 15 квітня Конституційний 
суд Молдови дозволив Санду 
розпустити парламент, оскіль-
ки він не зміг двічі затверди-
ти уряд. Раніше Санду зажада-
ла розпуску парламенту і від-
ставки кабміну. У грудні 2020 
року в відставку пішов прем’єр-
міністр Молдови Іон Кіку. Він 

покинув свій пост під тиском 
акцій протесту прихильників 
президента. Опоненти Санду 
— партія соціалістів Республі-
ки Молдова (ПСРМ), що має 37 
мандатів зі 101 в місцевому пар-
ламенті, надавала Кіку підтрим-
ку. Глава держави заблокувала 
затвердження нового уряду, щоб 
спровокувати розпуск законо-
давчого органу, в якому в її пар-
тії «Дія і солідарність» (ПДС) є 
всього 15 місць. ■

Ігор ВІТОВИЧ

У Європарламенті 28 квітня дискутували 
про відносини з Росією. Перед євродепу-
татами також виступив глава дипломатії 
ЄС Жозеп Боррель. За результатами дис-
кусій Європейський парламент підготував 
резолюцію, в якій перераховані заходи 
тиску на Росію через ситуацію в Україні, 
Олексія Навального і «російськi атаки в 
Чеській Республіці». Розгляд і прийняття 
резолюції мав відбутися у четвер, 29 квіт-
ня. На момент верстки номера результат 
ухвали ще не був відомий.

Резолюція: згадати все 
 Проєкт резолюції опублікований на 
сайті Європарламенту. У документі, зок-
рема, міститься підтримка «незалеж-
ності, суверенітету і територіальної ціліс-
ності України», «підтримка політики ЄС 
щодо невизнання незаконної анексії Ав-
тономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя» і вітаються «всi обмежуваль-
ні заходи, ухвалені ЄС у результаті неза-
конної анексії».
 Депутати закликають «до негайного 
звільнення всіх незаконно затриманих 
і ув’язнених у (російських) в’язницях 
українських громадян», висловлюють 
«співчуття з приводу порушень прав лю-
дини, скоєних в Криму і на окупованих 
територіях на сході України, а також 
широкомасштабного надання російсько-
го громадянства громадянам у цих райо-
нах». Європарламент «підкреслює, що 
російські посадовці, чиї дії або бездіяль-
ність призвели до військових злочинів в 
Україні (...), повинні будуть постати пе-
ред міжнародним кримінальним право-
суддям».
 Європарламент «висловлює жаль з 
приводу нинішнього стану відносин між 
ЄС і Росією, викликаного російською аг-
ресією і триваючою дестабілізацією Ук-
раїни, ворожою поведінкою по відношен-
ню до держав-членів ЄС», а також «знач-
ного погіршення ситуації в сфері прав 
людини (...) в Росії»; «рішуче засуджує 
ворожу поведінку Росії в Європі і закли-
кає її уряд покласти край цій діяльності, 
яка порушує міжнародні принципи і нор-
ми і загрожує стабільності в Європі».
 Європейський парламент, «як і рані-
ше, глибоко стурбований значним наро-
щуванням російських збройних сил на 
кордоні з Україною і в незаконно оку-
пованій Автономній Республіці Крим». 
Також у резолюції наголошується, що 
«дружні країни повинні активізувати 
свою військову підтримку Україні», «що 
відповідає статті 51 Статуту ООН, яка до-
пускає індивідуальну та колективну са-
мооборону»; «закликає Росію вивести 
свої війська з Донбасу і повернути Ук-
раїні контроль» над Кримом.
 Європарламент «наполегливо закли-
кає Росію виконати свої зобов’язання по 
Конвенції ООН з морського права і гаран-
тувати свободу судноплавства і транзит-

ного проходу через міжнародну протоку в 
порти Азовського моря». І водночас «на-
полегливо закликає Росію і підтримува-
них Росією сепаратистів дотримуватися 
угоди про припинення вогню; виконува-
ти положення Мінських угод і конструк-
тивно брати участь у Нормандському 
процесі та в Тристоронній контактній 
групі». А «якщо таке нарощування війсь-
кової потужності в майбутньому перетво-
риться на вторгнення Російської Федера-
ції в Україну, ЄС повинен чітко дати зро-
зуміти, що ціна за таке порушення між-
народного права (...) буде суворою».
 Далі пояснюється, в чому саме в тако-
му випадку повинна полягати «ціна»:
 — імпорт нафти і газу з Росії в ЄС по-
винен бути негайно припинений;
 — Росія повинна бути виключена з 
платіжної системи SWIFT;
 — усі активи в ЄС олігархів, близьких 
до російської влади, та їхніх сімей мають 
бути заморожені, а візи анульовані.
 Автори резолюції також підкресли-
ли, що Євросоюз «повинен знизити свою 
залежність від російської енергетики», і 
тому вони наполегливо закликають «зу-
пинити завершення будівництва трубоп-
роводу« «Північний потік-2» і вимагати 
припинення будівництва спірних атом-
них електростанцій, побудованих« Роса-
томом».
 Євродепутати підкреслюють, що «де-
ржави-члени ЄС більше не повинні віта-
ти» «російські багатства й інвестиції не-
зрозумілого походження»; закликають 

Єврокомісію та Раду ЄС «активізувати 
зусилля щодо обмеження стратегічних 
інвестицій Кремля в ЄС (здійснюваних) 
з метою (...) підриву демократичних 
процесів та інститутів і поширення ко-
рупції»; «Продовжують наполягати на 
тому, щоб такі держави, як Кіпр, Бол-
гарія і Мальта, відмовилися від своїх ре-
жимів «золотих паспортів» (громадянс-
тво ЄС в обмін на інвестиції. — Ред.).
 Депутати Європарламенту знову за-
явили «про свою підтримку міжнарод-
ного розслідування обставин трагічної 
аварії рейсу MH17» у небі над Донбасом  
і закликали притягнути винних до від-
повідальності.
 У наступних пунктах проєкту резо-
люції вказується на політично мотиво-
ваний вирок опозиціонеру Олексію На-
вальному, на порушення Росією прав 
людини по відношенню до власних гро-
мадян. Європарламент «нагадує росій-
ській владі і особисто президенту Путі-
ну (...), що вони несуть повну відпові-
дальність за життя і фізичну недотор-
канність Олексія Навального».
 Депутати також «висловили жаль» iз 
приводу того, що дії «злочинців iз росій-
ських спецслужб» привели до вибу-
ху збройового складу в Чехії в 2014 році 
і закликали Росію «припинити будь-яку 
подібну діяльність, притягнути винних 
до відповідальності і виплатити компен-
сацію сім’ям (двох) загиблих (чеських) 
громадян». Євродепутати також засуди-
ли «пропаганду і дезінформацію в росій-

ській пресі та її зловмисне поширення в 
ЄС, а також роботу російських «фабрик 
тролів», особливо тих, які в даний час 
паплюжать Чеську Республіку».

Засуджуємо, але співпрацюємо
 Резолюція Європарламенту не 
обов’язкова до виконання, а є рекомен-
дацією для влади країн ЄС, поспіши-
ли нагадати російські провладні ЗМІ. 
А верховний представник ЄС із зовніш-
ньої політики і політики безпеки Жозеп 
Боррель визнав, що існують обмежен-
ня в тиску на Росію. «Держави ЄС ма-
ють зберігати єдність. У столицях ЄС і 
визначається політика щодо Росії. Ми в 
ЄС намагаємося побудувати єдину зов-
нішньополітичну лінію, але подобаєть-
ся нам це чи ні, зовнішня політика зали-
шається прерогативою держав-членів», 
— сказав Боррель. 
 Також він зазначив, що SWIFT є між-
народною приватною організацією, тому 
Євросоюз «не має компетенції», щоб тис-
нути на неї. Крім того, Жозеп Боррель 
назвав суперечливою темою запуск га-
зопроводу «Північний потік-2». «ЄК 
вже говорила, що цей проєкт не слугує 
диверсифікації джерел енергії ЄС. Але 
це відповідальність приватних ком-
паній, ЄС не має інструментів прийма-
ти рішення щодо долі цього приватного 
проєкту», — зазначив дипломат.
 Знову виходить як завжди — засу-
джували справедливо, але на рішучі кро-
ки так і не зважилися. Євродепутат від 
правлячої в Польщі партії «ПіС» Яцек 
Саріуш-Вольський наголосив в ефірі 
Польського радіо, що Європейський Союз 
не має змоги розробити спільну політи-
ку щодо Росії. За словами євродепутата, 
факт, що ЄС не реагував на діяльність РФ 
в Україні, доводить слабкість ЄС щодо 
влади в Москві. Яцек Саріуш-Вольський 
наголосив, що після нещодавніх дій Росії 
в Україні санкції не були збільшені і Єв-
ропа фактично стримує США від їх вве-
дення. Європейський політик нагадав, 
що на останньому засіданні міністрів за-
кордонних справ ЄС лише Польща про-
понувала ввести нові санкції проти Росії. 
Саріуш-Вольський назвав політику ЄС 
щодо Москви шизофренічною, пояснив-
ши, що, з одного боку, Європа засуджує 
агресивні дії Росії, а з іншого — реалізує 
з нею спільні економічні інтереси, такі 
як будівництво газопроводу «Північний 
потік-2». ■

КРИЗА

Майя чекає липня 
Президентка Молдови розпустила 
парламент. Нові вибори відбудуться влітку

■

Майя Санду: «Ми повинні швидше позбутися цього корумпованого парламенту».❙

САНКЦІЇ

Мало погрожувати Росії
Відключення Росії від SWIFT і відмова ЄC від купiвлi нафти та газу: Європарламент 
підготував відповідну резолюцію

■

Жозеп Боррель наголошує, що держави ЄС мають зберігати єдність у політиці щодо РФ.❙



КАНАЛ «1+1»

06.50, 7.50 «Життя відомих 

людей»

08.50 ТСН «ТСН-тиждень»

10.20, 3.00 Х/ф «Ерагон»

12.40, 4.35 Мелодрама «Анжелiка 

— маркiза янголiв»

15.00 Мелодрама «Прекрасна 

Анжелiка»

17.10 Мелодрама «Анжеліка і 

король»

19.30 ТСН

20.15, 21.25 Комедія «Свати»

22.30, 23.30 Драма «Слов’яни»

00.30 «Ліга сміху-2021»

ІНТЕР

03.05 «Україна вражає»

03.55, 18.00, 3.50 «Стосується 

кожного»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 15.15 «Речдок»

08.55 Х/ф «Іграшка»

10.40 «Позаочі»

11.35 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок»

13.35 Х/ф «Агент Лев»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Ехо війни»

23.55 Т/с «Любов за законом»

01.35 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Х/ф «Нульовий цикл»

12.50, 15.30 Т/с «Батько-одинак»

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Теорія зла»

23.00, 2.00 Т/с «Чесна гра»

01.30 Телемагазин

03.00 Т/с «Назавжди»

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50 Служба розшуку дітей

05.55 Громадянська оборона

07.50 Факти тижня

10.20 Х/ф «Альфа»
12.05, 13.00 Х/ф «Світ 

юрського періоду»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Ріддік»
16.45 Х/ф «Форсаж»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Подвійний 
форсаж»

21.05 Х/ф «Потрійний 
форсаж: токійський 
дрифт»

23.00 Х/ф «Легіон»
00.50 Х/ф «Важка мішень»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.30 Х/ф «К-9»

12.40 Х/ф «Месники: війна 

нескінченності»

15.40 Х/ф «Месники: 

завершення»

19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф «Ной»

23.50 Х/ф «Мати!»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Кондратюк у понеділок»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»
05.15 Х/ф «Казка про 

втрачений час»

06.40 М/ф «Як козаки...»

08.25, 16.40, 2.00 «Випадковий 

свідок»

10.10 Т/с «Коломбо»
12.00 Х/ф «Один шанс на 

двох»
14.00 Х/ф «Бережіть жінок»

17.50 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 1.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
21.15 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»
23.10 Х/ф «Порушуючи 

правила»

00.55, 3.15 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Шоу маска

22.50 Мама реготала. Найкраще

02.40 Оттак Мастак!

СТБ

04.50 «Невідома версія. «Біле 

сонце пустелі»

05.50 «Невідома версія. «Вірні 

друзі»

06.25 «Невідома версія. 

«Висота»

07.10 «Невідома версія. «Весілля 

в Малинівці»
08.15 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
09.55 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
11.45 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

00.55 Т/с «Навчаю гри на гітарі»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Опер за викликом-5»

09.50 «Загублений світ»
15.20 Х/ф «Придорожній 

заклад»

17.30 Х/ф «Соломон Кейн»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Одинак»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 «Відеобімба-2»

02.25 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

04.05 «Зброя-2016»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сампдорія» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

07.45, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Олімпік» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45 Топ-матч

12.00 «Удінезе» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Арсенал» — «Лаціо» 

(2000 р. /01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

18.20 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

20.40 «Шахтар» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Лаціо» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

01.35 Журнал. УЄФА Євро-2020

02.05 «Челсі» — «Порту» (2009 

р. /10). Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 1.45, 

3.50 Топ-матч

07.55 «Кротоне» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

12.00 Журнал Ліги чемпіонів

12.40 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

14.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

14.55 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

16.45, 0.00 «Великий футбол»

18.30 «Олімпік» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

20.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.15 «Сампдорія» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

23.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

02.00 «Удінезе» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Металіст» — 

«Зальцбург». 1/16 фіналу 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.20, 2.50 Містична Україна

09.10, 3.30 Правда життя

10.20 Речовий доказ

11.30 Їжа богів

12.25 У пошуках істини

14.25 Бойовий відлік

15.20 Таємниці Кремнієвої 

долини

17.20 Мадагаскар

20.05 Дива нашого життя

21.00 Ритуали

01.00 Особливий загін

01.45 1000 років на Афоні

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.20 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «Після весілля»
12.35 Х/ф «Посилка»

14.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»
00.00 Х/ф «Серена»

01.50 Т/с «Доктор Хто»

03.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Просто їжа

07.40 Смузі-меню

07.50 Магія солодощів

08.20 Квартирне питання

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50 Смачні страви

14.20 Один за 100 годин

16.00 Майстри ремонту

18.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

22.30 Удачний проєкт

01.40 Неймовірні історії кохання

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15 М/ф «Льодовиковий 

період»
10.00 Х/ф «Бетховен»
11.45 Х/ф «Бетховен-2»
13.30 Х/ф «Бетховен-3»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

16.15 Богиня шопінгу

18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

18.45, 20.45 Танька і Володька

19.45, 23.00 Країна У-2

21.15 М/ф «Посіпаки»

23.30 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Казки У. Кіно

01.45 Панянка-селянка

02.45 Теорія зради

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 

1.25, 2.50, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.40 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

08.05, 9.05 «Дикуни. Дикі забави 

в зоопарку Сан-Дієго»

09.30 Т/с «Дівчата війни»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

14.50 Відтінки України

15.20 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 Міста та містечка

17.50, 0.00 Спецпроєкт «Помилка 

83». Чому платять за 

встановлення інвалідності?

18.55 «Дивні створіння»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25 «Дикі тварини»

22.00 «Дикі зграї»

23.00 Перша шпальта

00.50, 1.50 #ВУКРАЇНІ

03.15 «Зворотний відлік»

05.00 Схеми. Корупція в деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 КВІТНЯ—1 ТРАВНЯ 20216 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
3 травня



КАНАЛ «1+1»

07.30, 19.30, 4.30 ТСН

08.30, 9.30, 10.30, 5.35 «Життя 

відомих людей»

11.30 Драма «Відьма та осман»

13.20 Мелодрама «Анжеліка і 

король»

15.40 Мелодрама «Невгамовна 

Анжеліка»

17.30 Мелодрама «Анжеліка і 

Султан»

20.15, 21.25 Комедія «Свати»

22.30, 23.30 Драма «Слов’яни»

00.30 Мелодрама «П’ятдесят 

відтінків сірого»

02.40 Мелодрама «Прекрасна 

Анжелiка»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.25 Х/ф «Школа хороших 

дружин»

14.35, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 3.50 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Ехо війни»

23.55 Т/с «Любов за законом»

01.35 Т/с «Гречанка»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса. Новий сезон

10.50 Мисливці на дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Теорія зла»

23.00, 2.00 Т/с «Майже вся 

правда»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.00, 2.35 Я зняв!

10.05 Х/ф «Назад у 
майбутнє»

12.25, 13.00 Х/ф «Назад у 
майбутнє-2»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Назад у 
майбутнє-3»

16.50 Х/ф «Форсаж-4»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Форсаж-5: 
шалена п’ятірка»

21.35 Х/ф «Форсаж-6»
23.55 Х/ф «Глибоководний 

горизонт»

01.50 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

09.30 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

12.00 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

14.20 Х/ф «13 друзів 

Оушена»

17.00 Х/ф «8 подруг Оушена»

19.00 Де логіка?

20.00 Improv Live Show

21.00 Х/ф «Механік»

23.00 Х/ф «Підпільна арена»

00.40 Х/ф «Кілер-псих»

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.55 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

07.55 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

08.35, 16.40, 2.40 «Випадковий 

свідок»

09.10 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

10.55 Х/ф «Оцеола»
13.00 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»
14.55 Х/ф «Порушуючи 

правила»
17.50 «Будьте здоровi»

18.30 «Акцент»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Т/с «Коломбо»

23.10 Х/ф «Повернення 
немає»

01.05 «Реальні злочинці»

03.05 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Дефективи»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Шоу маска

23.20 Мама реготала. Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.30 Т/с «Лист очікування»

06.35 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

08.10 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

10.00 Х/ф «Баламут»
11.45 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «Сніг посеред 

літа»

00.50 Т/с «Навчаю гри на гітарі»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Х/ф «Вихід: боги та 
царі»

09.10 «Загублений світ»

15.30 Х/ф «Спільна поїздка»
17.25 Х/ф «Місія в Маямі»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Одинак»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 «Відеобімба-2»

03.40 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

04.05 «Зброя-2016»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

08.10 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Удінезе» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.15 Журнал Ліги Європи

18.45 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

20.30, 21.10, 23.55 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.55 LIVE. «Ман Сіті» 

— «ПСЖ». 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Кротоне» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

02.15 «Ювентус» — «Ман 

Сіті» (2015 р. /16). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Олімпік» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кротоне» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

07.45, 9.45, 16.45, 23.50, 1.50, 

3.50 Топ-матч

07.55 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

10.00 «Лаціо» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

11.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

12.40 «Олімпік» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

14.25, 21.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.55 «Мілан» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

16.55 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

18.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.40 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

22.00 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

00.00 «Удінезе» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

02.00 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

04.00 «ПСЖ» — «Карпати» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.10, 5.35 Містична Україна

09.00 Правда життя

10.10, 4.35 Речовий доказ

11.20, 23.55 Їжа богів

12.15 У пошуках істини

14.05 Бойовий відлік

15.00 Таємниці Ісуса

18.00, 0.50 Особливий загін

20.00 Дива нашого життя

21.00 Таємниці Кремнієвої 

долини

23.00 Паломництво на Святу 

землю

01.35 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.10 Х/ф «Бунтарка»
14.00 Х/ф «Одружуся з 

першою зустрічною»

15.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Т/с «Межа»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Просто їжа

07.40 Смузі-меню

07.50 Магія солодощів

08.20 Квартирне питання

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Сенсації Екрана

20.30, 3.20 Зіркові долі

21.20 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15 Д/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

10.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3: ера динозаврів»

11.45 Х/ф «Бетховен-4»
13.30 Х/ф «Бетховен-5»
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

16.15 4 весілля

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

18.45, 20.45 Танька і Володька

19.45, 23.00 Країна У-2

21.15 М/ф «Нікчемний я»

23.30 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Казки У. Кіно

01.45 Панянка-селянка

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 

1.25, 2.50, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»

08.05, 9.05 «Дикуни. Дикі забави 

в зоопарку Сан-Дієго»

09.30 Т/с «Дівчата війни»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

14.50 Відтінки України

15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та 

Дмитро Андрієць

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 Міста та містечка

17.50 Спецпроєкт «Сто років 

ізоляції». Що приховує 

українська психіатрія?

18.55, 22.00 «Дикі зграї»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25 «Дикі тварини»

23.00, 0.50, 1.50 #ВУКРАЇНІ

00.00 Спецпроєкт «Сто років 

ізоляції». Що приховує 

українська психіатрія?

03.15 Суспільна студія. Головне

05.00 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 КВІТНЯ—1 ТРАВНЯ 2021
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на чотири місяці — 315 грн. 24 коп.,

до кінця року — 551 грн. 67 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на чотири місяці — 395 грн. 24 коп.,

до кінця року — 691 грн. 67 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на чотири місяці — 119 грн. 68 коп.,

до кінця року —209 грн. 44 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 травня, щоб отриму-
вати газету з червня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. Оформити передплату можна як 
за електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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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, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20, 6.00 «Життя 

відомих людей»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.15, 21.20 Комедія «Свати»

22.30, 23.30 Драма «Слов’яни»

00.30 Мелодрама «П’ятдесят 

відтінків темряви»

02.35 Мелодрама «Невгамовна 

Анжеліка»

04.00 Мелодрама «Анжеліка і 

султан»

ІНТЕР

05.30, 23.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.25 Х/ф «Хто тобі лікар?»

14.10, 14.55, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 4.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Ехо війни»

00.10 Т/с «Любов за законом»

01.50 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса. Новий сезон

10.50 Мисливці на дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50 Т/с «Жіночий лікар-4»

15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Теорія зла»

23.00, 2.00 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 3.40 Я зняв!
11.00, 13.15 Х/ф «Флот 

МакХейла»

12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Тілоохоронець 

кілера»
16.20 Х/ф «Острів горлорізів»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

20.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Перший парубок на 

селі»

23.40 Т/с «Винищувачі»

02.10 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.20 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»

13.40 Екси

15.10 Хто зверху?

19.00, 20.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Шалена карта»

23.00 Х/ф «Погнали»

00.40 Т/с «Шлях чарівника»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

019.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.50 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.25 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

15.00 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Вартість життя»

18.30 «Акцент»

23.10 Х/ф «Безсмертний 

гарнізон»

01.00 «Реальні злочинці»

02.05, 3.25 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Дефективи»

14.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Шоу маска

00.05 Мама реготала. Найкраще

03.35 Оттак Мастак!

СТБ

04.40 Т/с «Лист очікування»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

10.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Мій любий 

друг»

00.50 Т/с «Навчаю гри на гітарі»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «40 днів і ночей»

07.45 Х/ф «Перевізник»

09.35 Х/ф «Перевізник-2»

11.05, 16.00 «Загублений світ»

13.55 25 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Маріуполь»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Одинак»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.55 «Відеобімба-2»

04.05 «Зброя-2016»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

07.45, 23.00 Журнал Ліги Європи

08.15 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 19.45, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

12.05 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.50 «Аякс» — «Ювентус». 1/2 

фіналу (1996 р. /97). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.15, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

21.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

21.55 Топ-матч

22.15 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.30 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

01.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.05 «МЮ» — «Спортінг» 

(2007 р. /08). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

07.45, 11.35 Топ-матч

08.00, 11.05, 20.55, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

09.15, 0.25 «Ман Сіті» — 

«ПСЖ». 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Мілан» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

13.50 Журнал. УЄФА Євро-2020

14.20 «Шахтар» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

16.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.40 «Кротоне» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

18.30 Журнал Ліги Європи

18.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

21.55 LIVE. «Челсі» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.00 «Лудогорець» — 

«Чорноморець» (2013 р. 

/14). Кубок України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

10.15, 1.25 Речовий доказ

11.25 Код доступу

12.20 Містична Україна

13.15 Природа сьогодення

14.15 Особливий загін

15.10, 19.55 Їжа богів

16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.05, 21.45 Він і вона. Бій за 

життя

18.00 Переказана історія

18.55 Топ-10: таємниці та 

загадки

19.25 Сучасні будівлі Лондона

22.35 Дива нашого життя

23.30 Стежина війни

00.30 Бойові машини

02.30 Страх у твоєму домі

03.15 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.15 Х/ф «Одружуся з 

першою зустрічною»

14.00 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці»

15.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Т/с «Межа»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Просто їжа

07.40 Смузі-меню

07.50 Магія солодощів

08.20 Смачні страви

08.50 Ідеї ремонту

09.20 Квартирне питання

10.20, 18.10, 20.40 Удачний 

проєкт

11.20, 19.00 Шість соток

13.00, 15.30, 21.30, 0.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Люблю готувати

15.00 Спеція

16.10 Правила виживання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна 

У-2

10.15, 23.30 Сімейка У

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 1.45 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 М/ф «Нікчемний Я-2»

00.00 Країна У

01.00 Казки У. Кіно

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»

06.40 М/ф «Кульбаба — товсті 

щоки»

06.50 М/ф «Цап та Баран»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Дівчата війни»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Іво Бобул

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.55, 22.00 «Дикі зграї»

19.55 «Світ дикої природи»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.30 «Суперчуття»

01.00 Т/с «Віра»

04.05 Д/ф «Висота 307.5»
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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, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 5.30 «Життя 

відомих людей»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.35 «Чистоnews-2021»

20.40 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Драма «Темні часи»

03.05 Драма «Відьма та Осман»

ІНТЕР

05.25, 23.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.25 Х/ф «Шеф»

14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 3.55 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Жінки-агенти»

01.00 Т/с «Любов за законом»

02.30 Т/с «Гречанка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.50 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса. Новий сезон

10.50 Мисливці на дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Теорія зла»

23.00 Слідами

23.30, 2.00 Т/с «Без коливань»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 3.25 Я зняв!

11.05, 13.15 Х/ф «Парк 
юрського періоду»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Парк юрського 
періоду-2»

16.15 Т/с «Парк юрського 

періоду-2». «Розтин 

покаже»

17.00 Х/ф «Парк юрського 
періоду-3»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

20.15 Антизомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Перший парубок на 

селі»

23.35 Т/с «Винищувачі»

01.55 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.30 Екси

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Денні пес»

23.00 Х/ф «Сибір»

00.50 Т/с «Шлях чарівника»

01.45 Вар’яти

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

019.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп-реванш

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.30 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.45 «Вартість життя»

07.55, 17.00, 2.35 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05 

«Свідок»

09.00 Х/ф «За вітриною 

універмагу»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.55 «Легенди карного 

розшуку»

17.50, 3.50 «Правда життя»

18.30 «Акцент»

23.10 Х/ф «Хроніка 

пікіруючого 

бомбардувальника»

00.45 «Реальні злочинці»

01.45, 3.25 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Дефективи»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Шоу маска

23.20 Мама реготала. Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

04.50 Т/с «Лист очікування»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

10.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Як вийти заміж»

20.15, 22.45 Т/с «Привіт, тату!»

00.50 Т/с «Навчаю гри на гітарі»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Перевізник-2»

09.40 Х/ф «Робін Гуд»

12.15 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Одинак»

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.55 «Відеобімба-2»

04.05 «Зброя-2016»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 19.45, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Удінезе» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

13.50 «МЮ» — «Рома». 1/4 

фіналу (2007 р. /08). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 Топ-матч

18.00, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

21.55 LIVE. «Рома» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Шлях до Гданська»

00.35 «Минай» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

02.20 «Бенфіка» — 

«Барселона» (2012 р. /13). 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.05 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

07.45, 11.20, 21.25, 1.45, 3.45 

Топ-матч

08.00, 10.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

09.00, 23.55 «Челсі» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

11.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Вільярреал» 

— «Арсенал». 1/2 

фіналу (2005 р. /06). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50 Журнал Ліги Європи

14.20 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.10 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.40 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Минай» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

21.45 LIVE. «Арсенал» 

— «Вільярреал». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

01.55 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

03.55 «Динамо» (К) 

— «Бордо». 1/16 фіналу 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Скарб.UA

07.00 Бандитський Київ

09.10 Правда життя

10.20, 1.25 Речовий доказ

11.30 Код доступу

12.25 Містична Україна

13.20 Природа сьогодення

14.20 Особливий загін

15.15, 19.55 Їжа богів

16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.05, 21.45 Він і вона. Бій за 

життя

18.00 Пересказана історія

18.55 Сучасні будівлі Лондона

22.35 Дива нашого життя

23.30 Стежина війни

00.30 Бойові машини

02.30 Страх у твоєму домі

03.15 Скептик

04.05 Ілюзії сучасності

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.00 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці»

13.50 Х/ф «Голий романтик»

15.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Т/с «Межа»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Просто їжа

07.40 Смузі-меню

07.50 Магія солодощів

08.20 Смачні страви

08.50 Ідеї ремонту

09.20 Квартирне питання

10.20, 18.10, 20.40 Удачний 

проєкт

11.20, 19.00 Шість соток

13.00, 15.30, 21.30, 0.40 Корисні 

поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Люблю готувати

15.00 Спеція

16.10 Правила виживання

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45, 22.55 Країна 

У-2

10.15, 23.25 Сімейка У

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 1.25 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 М/ф «Нікчемний Я-3»

23.55 Країна У

00.55 Казки У. Кіно

02.40 Щоденники Темного

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Знайда»

06.50 М/ф «Нікудишко»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Дівчата війни»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 «Дикі тварини»

18.55, 22.00 «Дикі зграї»

19.55 «Світ дикої природи»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.30 «Суперчуття»

01.00 Т/с «Віра»

04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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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, 14.00, 

16.45, 19.30, 5.10 ТСН

09.25, 10.20, 4.10, 6.05 «Життя 

відомих людей»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 Комедія «Іван Васильович 

змінює професію»

22.10 «#Гуднайт_клаб-2021»

22.50 Бойовик «Врятувати 

рядового Раяна»

02.10 Драма «Темні часи»

ІНТЕР

05.25, 23.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Молодість за 

страховкою»

14.05, 14.55, 15.50, 1.20 

«Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Дванадцятий»

02.45 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.15 Д/п «Люди Перемоги»
05.05 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса. Новий сезон

10.50 Мисливці на дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.10 Т/с «Виклик-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Батько-одинак»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 23.50 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Дизель-шоу

10.45, 22.50 «На трьох»
11.05, 13.15 Х/ф «Острів 

горлорізів»

12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «Джуніор»
16.45 Х/ф «Перлина Нілу»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

00.25 Т/с «Винищувачі»

04.10 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

09.40 Т/с «Надприродне»

11.20 Від пацанки до панянки

13.20 Вар’яти

15.30 Де логіка?

16.20 Х/ф «Васабі»

18.20 Х/ф «Перл Харбор»

22.00 Х/ф «Поцілунок 

Дракона»

23.55 Х/ф «Підпільна арена»

01.50 Т/с «Шлях чарівника»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

019.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші 

танкові битви»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

12.40 Д/с «Історія навколо нас»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.10 Час «Ч»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

19.20 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.50 «Правда життя»

07.50, 3.15 «Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Хроніка 

пікіруючого 

бомбардувальника»

10.40, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.30 Х/ф «Доля людини»

17.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Підірване пекло»

01.20, 3.40 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.20 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Дефективи»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Х/ф «Останній 

самурай»

22.00 Х/ф «Зоряна брама»

00.20 Х/ф «Зоряна піхота-2: 

герой федерації» (1)

02.00 Х/ф «Взвод»

03.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.35 Т/с «Лист очікування»

06.35 Х/ф «Моє улюблене 

весілля»

08.05, 19.00, 22.45 «Холостяк»

12.10 «Як вийти заміж»

13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

00.35 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.10, 14.15 «Великий день»

15.10 «Дзвінок»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Х/ф «2012: наднова»

08.00 Х/ф «Швидкий і 

жорстокий»

09.45 Х/ф «Посилка»

11.40 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.55 «Спецкор»

18.50, 3.25 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

21.50 Х/ф «Бунт»

23.35 Х/ф «Бойові свині»

01.05 Х/ф «Незбагненне»

03.55 «Помста природи»

04.30 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

07.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

12.10, 3.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.40 Топ-матч

12.50 Журнал. УЄФА Євро-2020

13.20 «Інгулець» — «Львів». 

Чемпіонат України

15.10 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.00, 23.20 «Рома» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.50 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

19.40 «Шлях до Гданська»

20.20 «Минай» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

01.40 «Мілан» — «Барселона» 

(2004 р. /05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

07.45, 1.40, 3.45 Топ-матч

08.00 «Рома» — «МЮ». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

09.50, 23.50 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

11.40 «Шлях до Гданська»

12.15, 14.30 «Тур ONLINE»

12.40 «Минай» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

15.00 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.50 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

18.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.10 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.00 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

21.30 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

23.20 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.55 «Інгулець» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.55 «Зоря» — «Феєнорд» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 5.30 Скарб.UA

07.00 Бандитська Одеса

08.40 Правда життя

10.20, 1.25 Речовий доказ

11.30 У пошуках істини

12.20 Містична Україна

13.15 Природа сьогодення

14.15 Особливий загін

15.10, 19.50 Їжа богів

16.05, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.00, 21.45 Він і вона. Бій за 

життя

17.55 Переказана історія

18.50 Сучасні будівлі Лондона

22.35 Дива нашого життя

23.30 Стежина війни

00.30 Бойові машини

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Люди Перемоги

04.10 Актори-фронтовики

04.50 Місто, яке зрадили

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Х/ф «Голий романтик»

11.25 «Орел і решка. Морський 

сезон»

17.10 Х/ф «На глибині 6 

футів»

19.00 Х/ф «Гра в імітацію»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 Х/ф «Ілюзіоніст»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Просто їжа

07.40 Смузі-меню

07.50 Магія солодощів

08.20 Смачні страви

08.50 Ідеї ремонту

09.20 Квартирне питання

10.20, 18.10, 20.40 Удачний 

проєкт

11.20, 19.00, 23.10 Шість соток

13.00, 15.30, 0.50 Корисні поради

14.00 Сам собі кухар

14.30 Люблю готувати

15.00 Спеція

16.10 Правила виживання

01.40 Формула любові

03.20 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45, 22.55 Країна 

У-2

10.15 Сімейка У

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 23.25 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 М/ф «Лоракс»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.40 Енеїда

06.30 М/ф «Знахідка»

06.40 М/ф «Казки про машини»

06.50 М/ф «Дострибни до 

хмаринки»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Дівчата війни»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт Романа Скорпіона

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 3.15 Перша шпальта

18.55, 22.00 «Дикі зграї»

19.55 «Світ дикої природи»

20.20 «Дикі тварини»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

23.00, 2.45 «Боротьба за 

виживання»

00.30 «Суперчуття»

01.00 «Тваринна зброя»

03.45 Схеми. Корупція в деталях

04.15 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 2.55, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.05 ТСН

20.15 Пригоди «Сторожова 

застава»

22.25 Пригоди «Лара Крофт 

— розкрадачка гробниць: 

колиска життя»

00.50 Комедія «Усі в захваті від 

Мері»

ІНТЕР

06.35 «Слово предстоятеля»

06.45 Х/ф «Сліди апостолів»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.00 Т/с «Ні кроку назад!»

18.05, 20.30 Х/ф 

«Перебіжчик»

20.00, 3.10 «Подробиці»

22.10 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»

00.00 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»

01.45 Х/ф «Це було у 

розвідці»

03.40 Д/п «Ватутін»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 3.15 Реальна містика

08.00, 15.20, 21.00 Т/с «Чуже 

життя»

20.00 Головна тема

23.20, 2.15 Т/с «Незламність»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.55 Вони закінчили війну. Док. 

фільм

07.30 Громадянська оборона

09.25, 1.35 Секретний фронт

10.20, 13.00 1945 р. Док. серіал. 

Прем’єра

12.45 Факти. День

14.10, 19.10 Т/с «Бомба»

18.45 Факти. Вечір

20.55 Х/ф «Дюнкерк»

23.00 Т/с «Винищувачі»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Ной»

08.50 Т/с «Геркулес»

12.10 Х/ф «З міркувань 

совісті»

15.00 Х/ф «Перл Харбор»

18.20 Х/ф «Залізна 

людина»

21.00 Х/ф «Залізна 

людина-2»

23.40 Х/ф «Шалена 

карта»

01.30 Т/с «Шлях чарівника»

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.30 Бла-бла таксі

12.15, 15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова 

війна: свідчення війни»

18.20, 0.35 Невигадані історії

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Є сенс

01.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Циган»

12.50, 2.50 «Випадковий свідок»

14.40 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

21.20 Х/ф «Легенди: 

гробниця дракона»

23.20 Х/ф «Дельфійський 

ефект»

01.10 «Лохотрон»

03.40 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.00, 3.20 Оттак Мастак!

08.30 М/ф «Аладдін»

10.15 М/ф «Темний плащ»

12.00 Check-In Україна

17.30 Х/ф «Останній 

самурай»

20.20 Х/ф «Операція 

«Валькірія»

22.30 Х/ф «Операція «Фінал»

00.50 Мама реготала

СТБ

04.40 Х/ф «А зорі тут тихі»

08.00 «Неймовірна правда про 

зірок»

10.50 Т/с «Садівниця»

14.40 Х/ф «Віднесені вітром»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

21.55 «Супермама»

ПРЯМИЙ

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус» із 

Василем Бірзулом

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «Запорєбрик NEWS»

13.35 «Новини від Христини»

14.15, 15.15, 16.10 Д/ф

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30, 23.00 «Ехо України»

22.00 «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

08.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Вихід: боги та 

царі»

16.55 Х/ф «Загін 

спеціального 

призначення»

19.00 Х/ф «Крейсер»

21.20 Х/ф «16 кварталів»

23.15 Х/ф «Експансивна 

куля»

01.00 Х/ф «Імперія акул»

02.35 «Відеобімба-2»

03.15 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 17.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.45 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.35 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.05, 20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч

13.20 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.55 LIVE. «Спеція» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

18.05 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.35 Журнал. УЄФА Євро-2020

19.05 «Рома» — «МЮ». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

01.50 «Атлетико» — «Ювентус» 

(2014 р. /15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Удінезе» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.40 «Арсенал» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 17.55 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

08.10 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.25 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

12.15 «Рома» — «МЮ». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.05 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

18.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.55 LIVE. «Інтер» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

19.45 Футбол NEWS

20.55, 23.30, 1.30, 3.40 Топ-матч

21.10 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 «Спеція» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

01.50 «Челсі» — «Реал». 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Дніпро» — «Наполі» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.40, 2.30 Містична Україна

09.25 Правда життя

10.35 Речовий доказ

11.45, 23.45 Їжа богів

12.40 Майор «Вихор»

13.40 1377 спалених заживо

14.35 Бойовий відлік

15.30 Друга світова війна: 

свідчення війни

18.15, 0.40 Особливий загін

20.05 Дива нашого життя

21.00 Містичний бік нацизму

01.35 Чорна піхота

03.15 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

09.35 Х/ф «На глибині 6 

футів»

11.20 Х/ф «Гра в імітацію»

13.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Остання любов на 

Землі»

01.30 «Бійцівський клуб»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Корисні поради

11.00 Правила життя

12.40, 22.30 Удачний проєкт

14.20, 19.10 Шість соток

16.00 Майстри ремонту

18.10 Дачна відповідь

01.40 Зіркові долі

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «Красуня»

10.45 Х/ф «Іграшки з 

майбутнього»

12.30 Х/ф «Творець ігор»

14.30 Х/ф «Гудіні»

18.00 Х/ф «Едвард Руки-

Ножиці»

20.00 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»

22.15 Х/ф «Стівен Хокінг: 

теорія всього»

00.35 Ігри Приколів

01.50 Сімейка У

02.20 Панянка-селянка

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.05, 1.20 «Дикуни. Дикі забави 

в зоопарку Сан-Дієго»

09.05 Суспільна студія. 

Спецефір до Дня пам‘яті 

та примирення

12.00 Хвилина мовчання: День 

пам’яті та примирення

12.01 Т/с «Дівчата війни»

14.40 Телепродаж

15.10 «Примирення з 

перемогою»

15.55, 22.25 Пишемо історію

17.50, 21.25 Х/ф «Століття 

Якова»

00.25 Розсекречена історія. 

Українці у Другій світовій 

війні

02.30 #ВУКРАЇНІ

03.00, 5.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

10.55 «Світ навиворіт. Україна-

2021»

12.05, 2.10 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Драма «Мідвей»

23.45 Драма «Ворог біля воріт»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

04.30 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»

07.00 «Марафон «Наша 

Перемога»

10.45 Х/ф «А зорі тут тихі...»

13.40 Т/с «Ні кроку назад-2. На 

лінії фронту»

18.30, 1.30 Х/ф «В бій ідуть 

тільки «старики»

20.00 «Подробиці»

20.30 Концерт «Перемога. Одна 

на всіх»

23.55 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.00 Реальна містика

09.15 Т/с «Улюблені діти»

16.50, 21.00 Т/с «Сестричка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.15, 2.15 Т/с «Останній день 

війни»

01.45 Телемагазин

ICTV

03.30 Скарб нації

03.40 Еврика!

03.50 Факти

04.15 1945 р. Док. серіал

07.40 Т/с «Конвой»

11.15, 13.00 Т/с «Один у полі 

воїн»

12.45 Факти. День

15.30, 19.10 Т/с «Танк»

18.45 Факти тижня

20.15 Х/ф «Безславні 
виродки»

23.20 Т/с «Винищувачі-2. 

Останній бій»

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 0.10 Вар’яти

07.40, 9.20 Kids’ Time

07.45 М/ф «Містер Лінк: 

загублена ланка еволюції»

09.25 Х/ф «Божевільний 

професор»

11.20 Х/ф «Божевільний 

професор-2»

13.20 Х/ф «Залізна людина»

16.00 Х/ф «Залізна 

людина-2»

18.20 Х/ф «Залізна 

людина-3»

21.00 Х/ф «Доктор Стрендж»

23.20 Improv Live Show

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 8.50, 15.00, 

17.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Божественна літургія 

УГКЦ

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10 Д/c «Масштабні інженерні 

помилки»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

23.10 Д/c «Друга світова війна: 

свідчення війни»

00.10 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

01.55 Огляд преси

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.55 Х/ф «Москаль-

чарівник»

07.25 «Слово предстоятеля»

07.35 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.25 Т/с «Смерть у раю»

13.45 Х/ф «Легенди: 

гробниця дракона»

15.45 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

17.35 Х/ф «Добре сидимо!»

19.00 Х/ф «Кримінальний 

талант»

22.00 Х/ф «Фунт плоті»

00.05 Х/ф «Дельфійський 

ефект»

01.55 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 Мама реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40, 23.30 Мама реготала

15.20 Т/с «Суперкопи»

17.20 Т/с «Швидка»

19.30 Х/ф «Зоряна брама»

21.50 Х/ф «Зоряна піхота-2: 

герой федерації»

03.10 Оттак Мастак!

СТБ

04.35 «Невідома версія. 

«Білоруський вокзал»

05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати»

07.00 Х/ф «А зорі тут тихі»

10.40 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.30 «Хата на тата»

15.20 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

14.10, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00, 22.00 «Міністерство 

правди»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ-2020»

09.15, 1.15 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «Хороший, поганий, 

мертвий»

15.10 Х/ф «12 раундів»

17.15 Х/ф «Колектор»

19.10 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»

21.00 Х/ф «Стрілок» 

23.20 Х/ф «Спіймати і вбити»

02.15 «Відеобімба-2»

03.05 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

04.45 «Найкраще»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рух» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

07.45, 15.10, 19.55, 23.20 

Журнал. УЄФА Євро-2020

08.15 «Інтер» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 17.45, 23.00 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Минай» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.40, 20.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.10, 3.30, 5.30 Топ-матч

13.20 «Фіорентина» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

16.00, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України

20.50 Журнал Ліги чемпіонів

21.20 «Великий футбол»

23.50 «Дженоа» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Наполі» — «Боруссія» 

(Д) (2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 Матч. Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.25 «Фіорентина» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

08.15 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

08.45 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

10.35, 15.55, 21.10 Журнал. 

УЄФА Євро-2020

11.05 «Рома» — «МЮ». 1/2 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.55 Журнал Ліги чемпіонів

13.25 LIVE. «Дженоа» 

— «Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

14.15, 19.45 Футбол NEWS

15.25 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України

18.55 LIVE. «Рома» — 

«Кротоне». Чемпіонат 

Італії

20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч

21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.40 Матч. Чемпіонат України

01.50 «Ман Сіті» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Шахтар» — 

«Андерлехт». 1/8 фіналу 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.35, 2.25 Містична Україна

09.25 Правда життя

10.35 Речовий доказ

11.45, 23.35 Їжа богів

12.40 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

13.30 У пошуках істини

14.25 Бойовий відлік

15.20, 20.50 Друга світова війна: 

свідчення війни

18.05, 0.35 Особливий загін

19.55 Дива нашого життя

01.30 Прокляття Че Гевари

03.05 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Х/ф «Учитель року»

11.35 Х/ф «Кінозірка в 

погонах»

13.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Ілюзіоніст»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Неймовірні історії кохання

20.30, 3.20 Зіркові долі

21.20 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.50 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.45 Х/ф «Бетховен»

10.25 Х/ф «Бетховен-2»

12.05 Х/ф «Бетховен-3»

13.50 Х/ф «Бетховен 4»

15.35 Х/ф «Бетховен 5»

17.20 М/ф «Лоракс»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

20.30, 22.30, 23.30, 0.00 Країна 

У-2

23.00 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.00 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 18.00, 21.00, 

0.00, 2.05, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.25 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.40 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

08.20 «Боротьба за виживання»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30, 20.20 Пишемо історію

15.20 Телепродаж
15.55, 18.20 Х/ф «Століття 

Якова»
21.25 Х/ф «Українська 

вендета»
23.20 «Дикі тварини»

00.25 #ВУКРАЇНІ

01.20 Схеми. Корупція в деталях

01.50, 2.30 Суспільна студія. 

Головне
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Засуджений, та не скорений
 Кирило Осьмак народився у селянсь-
кій родині в Шишаках Миргородського 
повіту на Полтавщині. Здобував освіту 
в сільській школі, потім Миргороді й 
Полтаві, а опісля навчався в Москві, у 
Петровській (за радянських часів — Ти-
мирязевській) сільськогосподарській 
академії, яку закінчив у 1916 році. Під 
час Першої світової війни працював 
у Комітеті Південно-Західного фрон-
ту допомоги хворим та пораненим Все-
російського земського союзу на Тер-
нопіллі. Тут познайомився з волинян-
кою Марією Юркевич, яка невдовзі ста-
ла дружиною, народилися діти. 
 Родина Осьмаків виховувала сина 
Олега (Легеня), доньку Ларису (Лесю) 
та Валентину, яку всиновили. Олег по-
мер у 1936 році від тифу. Трагічною 
була і доля Лесі, яка була зв’язковою 
УПА. Наприкінці 1943 року вона пої-
хала велосипедом з нелегальною літера-
турою з Новоград-Волинського до міс-
течка Корець на Рівненщині та не по-
вернулася. 
 «Ми просто йшли, у нас нема зерна 
неправди за собою», — ці Шевченкові 
слова ніби про родину Осьмаків. Шлях 
Кирила Осьмака — боротьба за право на 
життя, право зберегти гідність за най-
жорсткіших умов. Протягом 1918—
1920 років молодий чоловік брав ак-
тивну участь у діяльності державних 
органів Центральної Ради та Дирек-
торії. Працював у Кооперативному со-
юзі в Миргороді, з 1925 року — у Києві, 
в Інституті Української наукової мови 
(ІУНМ) Всеукраїнської академії наук, 
де велася плідна робота зі створення 
термінологічних словників. Його і су-
дили за процесом у справі Спілки виз-
волення України (СВУ), де шестеро з 45 
підсудних були колегами Кирила Ось-
мака по інституту. Зокрема серед під-
судних були творці українських термі-
нологічних словників з різних галузей 
знання; мовознавець Григорій Голоске-
вич був редактором «Словника живої 
української мови».

«На вівтар боротьби кладемо свою 
працю і своє життя»
 Процес СВУ було шито білими нит-
ками. Як писала Наталя Осьмак у своє-
му нарисі «Дорога до Батька», «можна 
вважати, що сама українська мова була 
46-м підсудним». 
 Три роки концтаборів — таким був 
перший вирок для Кирила Осьмака. Сі-
чень 1938 року — знову арешт; цього 
разу в селі Катіне Рязанської області, де 
чоловік працював агрономом у колгоспі 
«Новая жизнь». 
 У листопаді того ж року в житті Ось-
мака сталася трагедія. Дружина Марія, 
не витримавши цькувань і знущань з 
боку директора школи, де вона працю-
вала, і слідчих, які вимагали свідчень 
проти чоловіка, у відчаї кинулася під 
поїзд...
 Другою дружиною майбутнього голо-
ви УГВР стала Людмила Богдашевська, 
у 1941 році у них народилася донька На-

таля. Попри складну ситуацію — щой-
но почалася війна, — Осьмак продовжив 
свою політичну діяльність. Зв’язок з ук-
раїнським підпіллям зміцнив у Львові, 
куди переїхав наприкінці 1943 року ра-
зом з дружиною і дворічною донькою. 
Там провідні діячі українського виз-
вольного руху — Мирослав Прокоп, Лев 
Шанковський, Роман Шухевич — зус-
трілися для обговорення подальших 
шляхів розвитку Української Самосій-
ної Соборної Держави. 10 червня 1944 
року відбулося засідання ініціативного 
комітету УГВР, під час якого затвердили 
назву організації — Українська Головна 
Визвольна Рада (УГВР). Було ухвалено 
документи «Універсал», «Платформа», 
«Устрій», опрацьовані Кирилом Ось-
маком та іншими членами ініціативно-
го комітету («Універсал» ще називався 
«Зверненням до українського народу»). 
 11-15 липня 1944 року на узбіччі 
гори Виділок біля села Сприня відбув-
ся Великий збір УГВР. На ньому обра-
ли президію та Генеральний секретаріат 
УГВР — підпільний парламент та під-
пільний уряд воюючої України. Прези-
дентом УГВР обрали Кирила Осьмака 
(псевдо Марко Горянський). 
 

«Урочиста тиша запанувала, коли Го-
лова Президії УГВР постав перед Голо-
вою Великого збору УГВР, поклав руку 
на український державний герб та почав 
повторювати слова присяги... Це при-
сягав Президент України перед всім ук-
раїнським народом», — писав у серпні 
1948 року Роман Шухевич, «Тарас Чуп-
ринка» у статті «До генези Української 
Головної Визвольної Ради». 
 У «Зверненні до українського наро-
ду» наголошувалося: «Наша мета — Ук-
раїнська Самостійна Соборна Держава 
на українських етнографічних землях. 
Наш шлях — революційно-визвольна 
боротьба проти всіх найманців і гноби-
телів українського народу. Будемо боро-
тися за те, щоб Ти, Український Народе, 
був володарем на своїй землі. На вівтар 
цієї боротьби кладемо свою працю і своє 
життя».
 23 вересня 1944 року чотири сотні 
УПА разом з Головним штабом УПА, в 
якому перебував Кирило Осьмак, при-
йняли бій з частиною Червоної армії на 
Сколівщині біля села Орів. Поранено-
го голову УГВР було відправлено на лі-
кування до села Дорожів на Дрогобич-
чині. 
 «Під ім’ям Івана Пилиповича Коваля 
відсидів під слідством два роки у Дрого-
бицькій тюрмі — «Бригідках», — пише 
Михайлина Коцюбинська. — Слідчі ро-
зуміли, що він не той, за кого себе ви-
дає, але не могли нічого вдіяти. У січні 
1947 року Кирила Осьмака перевели до 
Києва. У НКВС на той час накопичили-
ся свідчення заарештованих, які знали 

його в підпіллі, що дало змогу збільши-
ти тиск на в’язня. 26 серпня 1947 року 
«после активных допросов» (зрозумі-
ло, йшлося про застосування тортур) 
він назвав своє справжнє ім’я».

Послання доньці
 У липні 1948 року голові УГВР було 
винесено вирок — заарештувати термі-
ном на 25 років (у середовищі НКВС це 
навіть мало власну назву — «бандерівсь-
кий стандарт»). Дружина з донькою На-
талею тривалий час нічого не знали про 
долю батька.
 «Якось на початку 1954 року до хати 
в Підбужі, де ми мешкали, зайшов лис-
тоноша і дав мені листа, — згадувала На-
таля Осьмак. — Мама, взявши конвер-
та до рук, сказала: «Це Батько!»... Так 
розпочалося моє листування з Батьком. 
Листи до мене — це послання люблячо-
го Батька, який страждав від того, що 
донька виростала не на його очах, без 
його опіки й турботи». 
 Єдина можливість почути голос рід-
ної людини — бодай листовно — вико-
ристовувалася ув’язненими на сто відсо-
тків. Листи до рідних з ув’язнення — то 
сповідь людини, в якої забрали волю, та 

не змогли скорити та позбавити гідності. 
Це той промінь надії, який неможливо 
знищити в умовах неволі. Михайлина 
Коцюбинська звертає увагу, що до епіс-
толярного жанру зверталися ув’язнені 
шістдесятники — Іван Світличний, Ва-
силь Стус, В’ячеслав Чорновіл. «Куль-
тивували цю єдину доступну форму спіл-
кування й у своїх кореспондентів, — ак-
центує увагу Михайлина Коцюбинська, 
— закликали дотримуватися культури 
листування, поламати в собі «знеохочен-
ня до листування». І Стус, і Чорновіл у 
своїх листах до синів намагалися виро-
бити в них відповідні вміння та смак до 
листування».
 «Тоді, в сорок четвертому, я кинув 
тебе з донькою на ласку долі, — писав 
Кирило Осьмак дружині. — Бог захотів 
зберегти моє життя, а на десятому році 
того життя я дізнався, що Бог врятував і 
твоє життя, і життя нашої доньки». Для 
доньки Наталі не шкодував слів любові 
і підтримки. «Моє велике бажання, щоб 
любов до своєї рідної мови у тебе міцніла 
та щоб бажання декого про «посилене» 
наближення нашої мови до тої іншої не 
торкнулося тебе», — ці слова незламно-
го Кирила Осьмака звучали як заповіт.
 Кожен рядок, написаний Кирилом 
Осьмаком, — послання в майбутнє, ду-
ховна настанова: «Вороги українського 
люду робили все, щоб калічити культур-
ну його верству, щоб позбавити нашу на-
цію рідної інтелігенції». Розуміючи, що 
може звертатися до найрідніших лише 
в листах, вкладає в кожен рядок всю 
силу своєї батьківської любові. Смерть 

вже чатувала на Кирила Осьмака, тож 
прагне передати свою енергію, незлам-
ність, силу духу рідній доньці: «Найдо-
рожча Наталочко! Моє останнє і повсяк-
часне бажання тобі бути завжди здоро-
вою, розважною і розумною. Навчись за-
вжди працювати для загального добра. 
Люби свій рідний край, люби Україну і 
в житті міцно тримайся заповітів Вели-
кого Кобзаря!» Попри нелюдські умови, 
в яких доводиться перебувати, Кирило 
Осьмак шукає духовні сили в собі, споді-
ваючись, що донька продовжить його 
справу. «Тішу себе надією, що Наталя 
понесе в життя ідеали свого батька», — 
висловлює сподівання Осьмак у листі до 
сестри Галини.

Підступна Москва 
 У травні 1953 року Кирила Осьмака 
несподівано привезли до Москви і по-
містили в палату нібито на клінічне об-
стеження. Та ця «непередбачена подо-
рож» мала свою мету. Керівництво МВС 
СРСР під керівництвом Берії вирішило 
застосувати нові методи ліквідації ук-
раїнського збройного підпілля. МВС 
УРСР з ініціативи Берії почало розроб-
ляти нову стратегію боротьби з підпіл-
лям ОУН –УПА. Йшлося про ліквідацію 
українського збройного підпілля шля-
хом створення Проводу — «фантома», 
який би перебрав на себе керівництво 
підпіллям. Було вирішено використа-
ти людей, імена яких були відомі в Ук-
раїні та світі. Фактичним керівником 
Проводу мав стати агент МВС на псев-
до «Бард», а номінальним — інша осо-
ба. Саме для цього до Москви з концта-
бору в Мордовії привезли митрополита 
Йосипа Сліпого, із сибірських концта-
борів — сестер Степана Бандери, з Вла-
димирської тюрми — Кирила Осьмака. 
Та підступні плани провалилися. Ось-
мак так і залишився «ідейним українсь-
ким націоналістом». 
 Кирило Осьмак залишився неско-
реним президентом УГВР. «Я відхилив 
пропозицію погодитися на компроміс. 
Заяви я не писав. Це неможливо», — пи-
сав Кирило Осьмак у листі до дружини. 
А сестрі Галині зізнавався: «Коли мене 
кликали до зради і ганебних учинків, то 
мені було не по дорозі з тими людьми». 
«Ось чому державний репресивний апа-
рат діяв щодо Батька з такою жорсто-
кою впертістю і впертою жорстокістю», 
— резюмує Наталя Осьмак. Життя не-
скореного президента УГВР Кирила Ось-
мака обірвалося 16 травня 1960 у Влади-
мирському централі. 
 Лише у 2004 році його прах перепо-
ховали в Києві на Байковому цвинтарі. 
Тож пам’ятаймо незламного українця 
Кирила Осьмака, який поклав на вівтар 
боротьби свою працю і своє життя. ■

ПОСТАТЬ

«Сама українська мова була 
46-м підсудним»
Життя ув’язненого у справі Спілки визволення України Кирила Осьмака 
обірвалося у Владимирському централі

■

«Вороги українського люду робили все, щоб калічити культурну його 
верству, щоб позбавити нашу націю рідної інтелігенції».

Кирило Осьмак.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

Наталія ОСИПЧУК

Так уже сталося у нашій багатостраждальній історії, що імена видатних особистостей, борців за незалежність України тривалий 
час були під забороною. «Кирило Осьмак — знакова постать у нашій новітній історії, хоч і недостатньо знана серед українсь-
кого загалу. Лише після здобуття незалежності завдяки доступу до татуйованої, спаплюженої інформації його ім’я посіло гідне 
місце у свідомості сучасного українця», — писала літературознавець Михайлина Коцюбинська у передмові до ґрунтовного до-
слідження «Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владимирського централу». Безцінний документ доби, упорядкований 
донькою голови Української Головної Визвольної Ради  (УГВР) Наталею Осьмак, здатен перевернути свідомість кожного, хто 
прагне знати правдиву історію своєї країни. 
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Гарне борошно, живі дріжджі і 
добро в серці
 Понад пів століття за стародав-
нім рецептом випікає паски шиша-
чанка Ольга Чуб. Цей рецепт їй пе-
редався ще від прабабусі і вже дав-
но став сімейною реліквією.
 — Скільки себе пам’ятаю, пас-
ки у нашій родині пекли завжди. І 
завжди — особливі. Раніше ж у ма-
газинах їх не продавали. Пасочки 
у бабусі Федосі були красиві, гарно 
оздоблені, з білою «шапочкою». Ще 
з дитинства пам’ятаю весь бабусин 
«ритуал»: на кухні закривали вік-
на і двері, щоб, не дай Боже, тісто 
не протягло. Вона молилася, мила 
руки і аж потім приступала до са-
мого процесу замішування. А ще го-
ворила, що для вдалих пасочок пот-
рібно три речі: гарне борошно, живі 
дріжджі і добро в серці. 
 Бабуся не дозволяла тупотіти, 
голосно говорити, взагалі шуміти, 
поки тісто сходить: «Бо осяде і не 
підніметься!». А потім на розсте-
лений рушник виймала з печі під-
румянені високі хлібці та вимащу-
вала «верхівку» яйцем, збитим ви-
делкою у білу піну, і прикрашала. 
А нам, малим, хотілося відщипну-
ти бодай маленький шматочок того 
солодкого хлібчика і з’їсти крадько-
ма ще до Великодня...
 Свої паски я завжди печу в святу 
суботу на сході сонця так, як це ро-
била бабуся Федося.
 Тісто починається з опари. Беру 
літр молока, бо ж печу і для сина з 
невісткою та внучки Софії. Спочат-
ку треба дріжджі розчинити у теп-
лому молоці, додати трішки цукру 
і борошна. Все перемішую, накри-
ваю рушником і ставлю у тепле міс-
це, щоб опара збільшилася вдвічі. У 
цей час можна загадати бажання і 
подумати про щось хороше.
 Із десяти яєць відокремлюю біл-
ки від жовтків. Жовтки перетираю 
з цукром, а це приблизно півлітрова 
баночка, а білки залишаються для 
оздоблення паски. Кількість цукру 
можемо коригувати, відповідно до 
свого смаку. Коли опара підійшла, 
додаю сметану, вона надає неймовір-
ного вершкового аромату, та розтоп-
лену пачку маргарину, не шкодую й 
масла. Можна трішки смальцю. Тоді 
тісто виходить легким та пухким. 
Сюди ж викладаю жовтки з цукром 
та 400 г просіяного борошна. І наос-
танок усяку-всячину: ваніль, род-
зинки, горіхи. Ставлю тісто «сходи-
ти». Даю тісту підходити двічі-три-
чі, а останній раз — у формах, які по-
передньо добре змащую маслом. 
 Використовую і силіконові, і па-
перові форми. Але найбільше люб-
лю металеві, що залишилися від ба-
бусі. У форму кладу тіста на трети-
ну об’єму і даю підійти. Тепер мож-
на і до печі. Оскільки зараз піч — це 
справжня дивина, тож я випікаю 
в духовці приблизно годину. Але 
орієнтуйтеся кожен на свою. Голо-
вний «секрет» — не відкривайте 
дверцята пічки принаймні хвилин 
20, щоб паски не «опали». На гарячу 
верхівку наношу «гоголь-моголь»— 
збиті білки з цукром, посипаю солод-
кими і яскравими прикрасами і ще 
на 5 хвилин ставлю в духовку.

 А поки пасочки печуться, фар-
бую в цибулинні та бурячинні яйця, 
лаштую великодній кошик — шма-
точок сала, домашню ковбасу, ба-
ночку пшона, сіль, воду, крашанки 
і найкрасивішу пасочку.

Без дріжджів у печі 
 Полтавка Світлана Прохорчук 
дотримується ведійської культу-
ри і святкує Великдень за старою 
слов’янською традицією 22 берез-
ня — у день весняного рівнодення. 
Напередодні свята господиня роз-
писує обереговими візерунками пи-
санки (не варене, живе, запліднене 
яйце — символ продовження роду) 
та пече великодні бабки — великі, 
пухкі, солодкі обрядові хліби з бі-
лою верхівкою. А ось її мама при-
тримується православних звичаїв, 
тож Світлана, поважаючи і язич-
ницькі, й християнські традиції, 
пече паски двічі на рік. Пече без дрі-
жджів та в печі. У період між днем 
весняного рівнодення й христи-
янським Великоднем — у Опішні в 
етносадибі «Лялина світлиця» про-
водить майстер-класи з дегустацією 
з випікання пасок, ділиться різно-
манітними рецептами та навчає ви-
пікати всіх охочих. Світлана каже, 
що її паски заряджені добрими по-
мислами та освячені місяцем і зо-
рями, оскільки тісто всю ніч висто-
юється.
 — З паскою ходимо в гості, да-
руємо, пригощаємо, обмінюємося. 
Тож треба напекти багато. Мені не-
обхідно два дні, аби виробити стіль-
ки хліба, щоб вистачило усіх при-
вітати та почастувати. Основа тіста 
— це закваска з пророщеної пше-
ниці. На ній печу і бездріжджо-
вий хліб. З цією закваскою я пра-
цюю кілька років, тож вона постій-
но оновлюється, досить сильна й 
потужна. Щоб вивести її з пророще-
них зерняток, необхідно приблизно 
два тижні — дочекатися, поки зер-
на проклюнуться, відбудеться про-
цес бродіння... Тож врахуйте, що це 
не одного дня робота.
 Коли закваска готова, додаю не 
молоко, а сироватку, на ній тісто 
краще піднімається... Хочу наголо-
сити на пропорціях: на одну склянку 
закваски — дві склянки сироватки. 
Тож змішуємо ці інгредієнти, додає-
мо трішки борошна. Тісто має бути, 
як густа сметана. Окремо збиваємо 
5 яєць + 2 жовтки з цукром чи ме-
дом в піну, докладаємо повну склян-
ку вершків або масла та пів склянки 
олії. Сюди додаємо різні смаколики 
— курагу, родзинки, цедру апельси-
на, цукати й усе вимішуємо, посту-
пово всипаючи борошно. Але всього 
має бути в міру, бо якщо переклас-
ти цукру, яєць, вершків, а закваска 
буде слабкою, тісто не підніметься, 
або ж потрібно чекати 2-3 дні. Проте 
тоді може перекиснути, й паска буде 
кислою і несмачною. Тому важливо 
все вгадати. 
 Переходимо до замісу — це най-
важливіший процес. Я вимішую 
довгенько й повільно. Тісто повин-
но мати форму й не липнути до рук. 
Потім формую кульки й заповнюю 
тістом третину формочок. А вони 
у мене різні — і паперові, і силіко-

нові, і глиняні. Взагалі тістом запов-
нюю все, що влазить у піч — і старі 
каструльки, і металеві шкарабан-
ки... Форми з тістом залишаю «на 
розстойку» на всю ніч. А вранці — 
в піч. Треба пильнувати, щоб пасоч-
ки не пригоріли. Оздоблюю вироб-
леними з тіста хрестами чи виплі-
таю «коси» або обмазую білковою 
глазур’ю та посипаю кольоровими 
кульками. 

Як у французькій пекарні 
 Марта Міхеєва з Решетилівки 
уже п’ять років випікає паски-кра-
фіни, що стали досить популярни-
ми і притягують до себе незвичай-
ним виглядом. Тут не потрібна нія-
ка глазур, лише цукрова пудра, 
щоб підкреслити кожен шар. Тіс-
то м’яке, пахне апельсином, а все-
редині — в’ялена журавлина, род-
зинки, горіхи. Смакота!
 — Спочатку натираю цедру 
апельсина — необхідно 2 столові 
ложки для аромату, а сухофрукти 
на 5 хвилин заливаю окропом, про-
миваю та просушую. Тепер активую 
дріжджі: у тепле молоко (приблиз-
но пів склянки) додаю чайну лож-
ку цукру і висипаю 6 г сухих дріж-
джів. Розмішую та залишаю на 10-
15 хвилин, щоб зверху утворилася 
пишна шапочка. У миску розбиваю 
яйце і два жовтки, додаю 100 г цук-
ру і збиваю кілька хвилин міксе-
ром до світлої маси. Борошно, а це 
приблизно 350 г, обов’язково просі-
ваю, додаю трішки солі, роблю все-
редині заглиблення та вливаю яєч-
ну суміш, 40 г теплого розтоплено-
го масла, 2 столові ложки апель-
синового соку, цедру та дріжджі. 
Збиваю міксером і отримую хорошу 
основу. Тепер замішую тісто, не до-
даючи більше борошна. Хоч на цей 
момент воно ще липке. Я вимішую 
не менше 10 хвилин до того часу, 
поки тісто не стане м’яким та елас-
тичним і не липнутиме до рук. Пе-
рекладаю його в миску і залишаю 
на годину-другу, аби «підійшло». 
Зазвичай розігріваю духовку до 
40о С, потім відключаю її й ставлю 
туди тісто. 
 Коли воно збільшиться удвічі, 
розділяю його на три частини, фор-
мую кульки і залишаю їх підходи-
ти ще на 10-15 хвилин. Коли куль-
ка більше «надметься», починаю 
розкочувати її у прямокутник тов-
щиною 2 міліметри. Тісто повинно 
бути досить тонким але не рватися. 
Змащую щільно хорошим верш-
ковим маслом, адже воно додає не 
тільки смак, а й аромат, як у фран-
цузькій пекарні. І викладаю сухоф-
рукти, журавлину, родзинки, горі-
хи, мигдаль... Загортаю в рулетик, 
починаючи з вузької сторони. Го-
стрим ножем розрізаю його вздовж, 
але не до кінця, а так, щоб вийшла 
дуже довга ковбаска, і починаю за-
кручувати так, щоб розріз дивився 
назовні й усі шари були видні. Кін-
чик загинаю всередину й акуратно 
перекладаю в паперові форми, даю 
підійти в теплому місці ще раз. 
 Випікаю в розігрітій до 200о С ду-
ховці перші 10 хвилин, а далі при 
температурі 180о С — до готовності. 
Зарум’янені крафіни посипаю цук-
ровою пудрою. 
* * * 
 Господині переконують, які б ви 
паски випікали — бездріжджові, за 
стародавнім чи за сучасним рецеп-
том, — якщо братись за роботу з чис-
тими помислами, то вони завжди ви-
ходять смачні та ошатні. І бажають, 
аби в ці світлі дні, попри всілякі не-
гаразди, люди раділи та возвеличу-
вали Воскресіння Господнє. ■

ТРАДИЦІЇ 

Такі різні великодні паски 
Три оригінальні рецепти від господинь із Полтавщини

■

Ольга Чуб зберегла бабусин рецепт. ❙

Марта Міхеєва та її крафіни.❙

Світлана Прохорчук пече паски на заквасці.❙

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Чи спекли ви вже паску? Ні? То слід негайно братися до роботи! Сьогодні 
в господинь є безліч рецептів і способів, щоб здивувати своїх рідних: пас-
ки класичні, заварні, з печі і мультиварки, із глазур’ю, шоколадні, макові, 
горіхові, фруктові, сирні, здобні, солодкі та солоні, на опарі та ліниві... 
Чаклувати над випічкою фізично неважко, зізнаються наші сьогоднішні 
героїні. Проте наче вперше щоразу хвилюються, аби паски вдалися. Тож 
нема нічого приємнішого і веснянішого, як і самому долучитися до цього 
чудового процесу.
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«Ми будемо діяти винятково у правовому полі й зобов’яжемо ФХУ виконати 

договір, підписаний у 2019 році».Сергій Варламов
генеральний директор Української хокейної ліги

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Утілювати в життя свої пог-
рози щодо виключення з Ліги 
чемпіонів засновників Європей-
ської Суперліги УЄФА не дове-
лося, оскільки довгого життя 
у цього скандального проєкту 
просто не вийшло. Хоча побо-
ювання стосовно способу завер-
шення поточного розіграшу ЛЧ 
усе ж були, адже троє з чотирьох 
півфіналістів — «Челсі», «Ман-
честер Сіті» та «Реал» — входи-
ли до групи 12 клубів, які нама-
галися змінити основи футболь-
ного «світопорядку». В один мо-
мент дехто навіть прогнозував, 
що в УЄФА можуть достроково 
завершити нинішній «лігочем-
піонський» турнір, віддавши 
трофей четвертому, не задіяно-
му в сумнівній змові клубу — 
французькому «ПСЖ».
 Однак найгіршого розвитку 
подій у європейському футболі 
вдалося уникнути, й поточний 
єврокубковий сезон усе ж завер-
шиться в спокійному руслі.
 Щоправда, напередодні пер-
шого півфінального поєдинку 
проти «Челсі» наставник «Ре-
алу» Зінедін Зідан усе ж му-
сив відповідати на запитання 
представників іспанських ЗМІ, 
котрих цікавила його думка 
щодо ймовірного виключення 
королівського клубу (як голо-
вного натхненника створення 
Європейської Суперліги) з на-
ступного розіграшу Ліги чем-
піонів. «Це просто смішно. 
Більше з цього приводу сказа-
ти мені нічого», — відреагував 
Зідан, наголосивши на необхід-
ності максимальної концентра-
ції на поточних подіях.
 А перший півфінал проти 
«аристократів» став для «ре-

алістів» непростим випробуван-
ням. Попри перевагу власного 
поля, підопічні Зідана провели 
вельми обережну гру, чим неа-
бияк здивували футбольних ек-
спертів. Ані перемоги, ані «су-
хих» воріт «Реал» не отримав, 

тож на гру-відповідь мусить го-
туватися з подвійним завзят-
тям. «Шанси на вихід до фіна-
лу в нас є, але в повторному поє-
динку потрібно перемагати», 
— відзначив французький на-
ставник мадридського клубу.

 Так само лише про гостьовий 
тріумф у другому півфінально-
му двобої має думати й настав-
ник «ПСЖ» Маурісіо Почетті-
но, адже на рідному «Парк-де-
Пренс» парижани дозволили 
«Манчестер Сіті» здобути вольо-

ву перемогу — 2:1. «Ми пропус-
тили два випадковi м’ячі, однак 
слід визнати, що суперник ство-
рив усе ж більше, ніж наша ко-
манда, небезпечних моментів», 
— сказав Почеттіно.
 Примітно, що оживилася 
гра англійської команди після 
виходу на поле в середині дру-
гого тайму українського півза-
хисника Олександра Зінченка. 
При цьому новоспечений капі-
тан збірної України взяв без-
посередню участь у першій го-
левій атаці «МС». «Половина 
шляху. Через тиждень зіграє-
мо знову. Уперед, «блакитні», 
— написав Зінченко на своїй 
сторінці в «Інстаграмі».
 Очільник «городян» Хо-
сеп Гвардіола дії своїх підопіч-
них у другому таймі паризько-
го матчу назвав чудовими, ви-
казавши особливе захоплен-
ня двома забитими на виїзді 
м’ячами. Утім іспанський спе-
ціаліст наголошує, що пройде-
но лише половину півфінальної 
дистанції й попереду — другий 
тайм.
 До речі, подейкують, що в 
наступному сезоні УЄФА може 
скасувати правило виїзного 
гола. За новими правилами, 
воно діятиме лише в межах ос-
новного часу і не поширювати-
меться на овертайм. ■

ФУТБОЛ

Реальний шанс
Два представники англійської прем’єр-ліги можуть зустрітися у 
фіналі Ліги чемпіонів

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Півфіна-
ли. Перші матчі. «ПСЖ» (Фран-
ція) — «Манчестер Сіті» (Англія) 
— 1:2 (Маркіньйос, 15 — де Брюйне, 
64; Махрес, 71; вилучення: Гуйє, 77 
(«П»)), «Реал» (Іспанія) — «Челсі» 
(Англія) — 1:1 (Бензема, 29 — Пулі-
шич, 14).

■

Завдяки хорошій витримці «Манчестер Сіті» в гостях здобув вольову перемогу над «ПСЖ». 
Фото з сайту psg.fr.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Після швидкоплинного фіналу, в 
якому «Донбас» без проблем переграв 
«Сокіл» і повернув собі титул найсиль-
нішої команди країни, федерація хокею 
України виступила з гучною заявою, в 
якій повідомила, що Українська хокей-
на ліга більше не є співорганізатором 
національного чемпіонату.
 П’ять років поспіль УХЛ займала-
ся проведенням ЧУ. Контракт на ор-
ганізацію цих змагань, який був під-
писаний між ФХУ та УХЛ, мав діяти 
ще один сезон, утім нове керівництво 
федерації в односторонньому порядку 
розірвало угоду й тепер наголошує, що 
«ліга не може приймати заявки від ко-
манд-учасниць на наступний сезон».
 Представники Української хокейної 
ліги вже звернулися з позовом до суду, 
вимагаючи визнати рішення федерації 
«недійсним», оскільки, за їхнім твер-
дженням, контракт мав діяти до квіт-
ня 2022 року. А у ФХУ наголошують: 
«ТОВ «УХЛ» не виконала в повному об-
сязі свої зобов’язання за умовами дого-
вору, тому Федерація має повне право 
в односторонньому порядку достроко-
во розірвати угоду в разі невиконання 
контрагентом умов угоди. Після про-
ведення аудиту ФХУ знайшла чимало 
порушень у діяльності ТОВ «УХЛ», які 
є неприйнятними ні для Федерації, ні 
для українського хокею в цілому. Це є 
повноцінною підставою для припинен-
ня співпраці ФХУ з ТОВ «УХЛ». 
 Варто нагадати, що конфлікт між 
клубами-засновниками УХЛ та Феде-
рацією розгорівся наприкінці минулого 
року, напередодні виборів нового очіль-
ника вітчизняного хокейного госпо-
дарства. Усі намагання професіональ-
них клубів висунути на пост президента 
ФХУ свого кандидата — Олексія Жит-
ника — завершилися невдачею. Відтак 
управлінську естафету від багаторічно-

го очільника Федерації Анатолія Брез-
віна підхопив один із його заступників 
— Георгій Зубко. Вочевидь про зимовий 
ультиматум від УХЛ, яка, погрожуючи 
зупинкою чемпіонату, вимагала від Фе-
дерації прозорих і демократичних виб-
орів, пан Зубко не забув. Не так давно 
він уже заявив, що ФХУ й сама може 

добре організувати національну пер-
шість.
 Хай там як, але протистояння між 
УХЛ та ФХУ не обмежується лише су-
довою площиною. Формально почав-
шись із тупикової дискусії про обме-
ження кількості легіонерів у заявці 
клубів на наступний сезон, конфлікт, 

схоже, набув всеосяжного характеру. 
Щойно завершився фінал між «Донба-
сом» і «Соколом», Федерація оголосила 
про тренувальний збір для національ-
ної збірної України, котра 15-21 трав-
ня в словенській Любляні має взяти 
участь у представницькому міжнарод-
ному турнірі Beat Covid-19 Ice Hockey 
Tournament. Утім головний тренер «си-
ньо-жовтих» Вадим Шахрайчук заявив, 
що близько десяти збірників не можуть 
прибути на збори до Броварів, оскільки 
їх не відпускають клуби.
 У ФХУ одразу заявили, що на подіб-
ні дії вітчизняних команд реагувати-
муть дисциплінарними санкціями. 
Як повідомляє офіційний сайт ФХУ, 
Георгій Зубко вже ініціював створен-
ня комісії, яка розгляне питання неяв-
ки хокеїстів на навчально-тренувальні 
збори. 
 Важко сказати, наскільки такі дії 
сприятимуть бойовому духу українсь-
кої збірної. Водночас добре відомо, що 
здоровий мікроклімат у колективі — 
один із головних атрибутів великих ус-
піхів... ■

ХОКЕЙ

Площина конфлікту
Керівництво ФХУ надалі хоче самостійно займатися організацією 
національного чемпіонату

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Фінальна серія до чо-
тирьох перемог. «Донбас» — «Сокіл» — 2:1, 
5:1, 3:1, 4:3 ОТ.

■

Хокеїсти «Донбасу» повернули собі титул чемпіонів України й вирушили в заслужену відпустку.
Фото з сайту УХЛ.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У Києвi вiд сорому почервонiв 
пам’ятник академiку Володимиру 
Вернадському. Ілля Кива захистив 
кандидатську дисертацiю!

* * *
 Жінка — натура витончена, але 
ваги цього, на жаль, не розуміють.

* * *
 Ходити в супермаркет на голо-
дний шлунок — це погана прикме-
та. Грошей не буде.

* * *
 — Алло, поліція? Допоможіть, у 
мене дружина зникла.
 — Опишіть її докладно.
 — Зараз, але попереджаю, якщо 

дружина знайдеться, їй мiй опис не по-
казуйте, бо шукати доведеться мене.

* * *
 Чоловiк повернувся з подорожі 
по Європі.
 — Де був, що бачив?
 — Об’їздив усю Європу, ось 
тільки в Італії не пощастило.
 — А що сталося ?
 — Уявляєш, саме у Венеції в 
день мого приїзду сталася повінь.

* * *
 — Дівчата, а хто-небудь зустрі-
чався з чоловіком старшого віку? Які 
будуть поради?
 — Пенсія у них після 10-го.

1—2 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +8...+10, удень +16...+18. Пiсля-
завтра вночi 0...-3, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Славсь-
ке: уночi +6...+8, удень +16...+18. Яремче: уночi +4...+6, удень 
+14...+16. Мiжгiр’я: уночi +7...+9, удень +17...+19. Рахiв: уночi 
+8...+10, удень +20...+22.

29 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 24 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 47 см.

Квашена капуста «Смерть рашистам»
Як літнє подружжя фронтовиків підгодовувало 

По горизонталі:
 1. Мальований роман, дуже по-
пулярний в Америці. 7. Вертикальний 
ніж у плузі, який міститься перед ле-
мешем. 8. Корінний житель Аравійсь-
кої пустелі. 10. Найбільше свято для 
православних. 11. Голлівудський ак-
тор, зірка фільму «Реслер».13.  Одна 
зі складових виборчого гасла Петра 
Порошенка. 15. «І швець, і ..., і на дуді 
грець» (народна приказка). 17. Фрук-
тове дерево. 18. Популярна в Британії 
спортивна гра, яку часто описувала у 
своїх романах Агата Крісті. 22. Столи-
ця Єгипту. 23. Місто в Колумбії, з яко-
го починаються пригоди героїв філь-
му «Роман з каменем». 25. Райцентр 
на Київщині, відомий своїм молокоза-
водом. 26. Тварина чи комаха, яка ни-
щить урожай. 27. Оболонка внутріш-
нього органу чи порожнини. 
По вертикалі:
 1. Футляр для вогнепальної зброї 
для носіння на поясі. 2. Назва спеціаль-
ного кріпленого вина, що виробляєть-
ся лише на архіпелазі, розташовано-
му біля берегів Португалії. 3. «Мати 
міст руських». 4. Виборний представ-
ник закону в деяких американських 
штатах. 5. Популярний курорт на бе-
резі Азовського моря. 6. «Перший ... 

завжди нанівець» (народна приказка). 
9. Син брата чи сестри. 12. Місто-фор-
теця, порт на острові Котлін в Балтійсь-
кому морі, що охороняє морські під-
ступи до Санкт-Петербурга. 15. Один 
з атрибутів Великодня. 16. Круглий мі-
сяць. 19. Син бога Геліоса, який випро-
сив на один день право керувати со-
нячною колісницею, але не справився 
і був скинутий з неба. 20. Сплав міді 
з оловом, алюмінієм та іншими мета-
лами. 21. «Кричав Архип, Архип ... Не 
треба Архипу кричати до хрипу» (чис-
томовка). 24. Самоцвіт. ■

Кросворд №40
від 23—24 квітня

Дара ГАВАРРА

 Для багатьох уся ця історія з кові-
дом та пов’язаною з ним пандемією 
нічого доброго не принесла — чимало 
пар розлучилися, дехто втратив рід-
них, хтось перехворів, загалом усі 
були позбавлені можливості жити 
своїм «доковідним» життям. Але є й 
щасливчики, яким пандемія принес-
ла й велике щастя батьківства. 
 Так сталося і з зіркою «Ігор пре-
столів» 39-річною Наталі Дормер, 
яка «таємно» народила ще в січні до-
нечку, але повідомила про це нещо-
давно. Батьком дитини є 37-річний 
бойфренд актриси Девід Оукс, з яким 
Наталі познайомилася в 2019-му на 
сценах лондонських театрів, де обоє 
працювали. Приховати свою вагіт-
ність Наталі допоміг карантин, під 
час якого легко було зберігати при-
ватність, адже всі були обмежені в 
свободі пересування, відповідно, й 

робота папараці була дещо 
ускладнена.
 «Це було найкращим моїм 
рішенням — завагітніти і наро-
дити дитину під час пандемії», — 
заявила актриса. І з суто англій-
ським гумором додала: «Років 
через тридцять моя донька 
буде розповідати, що вона — 
дитя ковіду».
 До слова, у квітні вперше 
став батьком і 40-річний Ма-
колей Калкін, зірка куль-
тового фільму «Один удо-
ма». В актора і його дружи-
ни, 33-річної акторки Брен-
ди Сонг (у жінки поєднання 
таїландських коренів ма-
тері та рідкісної крові наро-
ду хмонг, до якого належить 
її батько) народився син Дако-
та, названий батьками в честь 
сестри Маколея, яка загинула 
в 2008 році. ■

з 3 до 9 травня

 Овен (21.03—20.04). Завдяки вмінню 
прорахувати ходи на кілька кроків ви зможете 
досягти неабияких успiхiв. Трохи терпіння — i 
ви опинитеся на висотi.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

Телець (21.04—21.05). Вірогідні сiмейнi 
скандали. Щоб уникнути неприємностей, зай-
мiться спiльними справами. Це може бути ре-
монт оселi або впорядкування дачної дiлянки.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Близнюки (22.05—21.06). Ваше бажан-
ня бути попереду похвальне, але й відповіда-
ти за помилки доведеться саме вам. Не беріть 
занадто високий темп, оскiльки клопотiв не 
уникнути.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень прине-
се багато сюрпризів. Не ведiться на авантю-
ри, довiряйте тiльки власнiй iнтуїцiї. Поради 
друзів стануть у пригодi.

 Дні: спр. — 4; неспр. — 7.
 Лев (24.07—23.08). Авторитет зростає, 

але не варто цим зловживати. Можна втрати-
ти все, а щоб покращити фiнансове становище, 
доведеться багато попрацювати.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

Діва (24.08—23.09). Акуратність і пункту-
альність — запорука вашого успіху. Зібраність 
i відповідальність допоможуть довести, на що 
ви здатні.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Терези (24.09—23.10). Прислухайтеся 
до поради батьків, вони завжди підкажуть пра-
вильне рішення. Із минулого добре б зробити 
відповідні висновки.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви сповненi рі-
шучості, щоб виконати задумане, i згоднi на 
будь-якi кроки. Остерiгайтеся службових ро-
манiв, адже все таємне стає явним.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви почнете 
відвідувати курси підвищення кваліфікації, 
зайві знання ще нікому не завадили. Ви зус-
трiнете людину, яка вiдiграє у вашому життi 
дуже важливу роль.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Хоча ви вмiєте 
цiнувати людей i сторонню допомогу, не ради-
мо відкривати відразу всi карти. Будьте уважнi 
з фiнансовими документами.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Водолій (21.01—19.02). Останнiм часом 
доводиться вирiшувати чужi проблеми, забу-
ваючи про свої. Навчiться казати «нi», адже 
власнi проблеми ви звикли вирiшувати самi.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Непередбачуванi 
обставини стануть на завадi вашим планам, 
тож доведеться вибирати, що важливiше, — 
робота чи сiм’я.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

БЕБІ-БУМ

Від «Ігор престолів» 
— до материнства
Актриса Наталі Дормер тепер зайнята 
у новій для себе ролі

■

Наталі Дормер — зірка і мама.❙
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