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Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя                                                                      стор. 7
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Німеччина все більше 

розвертається в бік 

Кремля

Держзрада 
до грат 
доведеМістика в житті 

письменника 

козацького роду 

Василя Стефаника

Куму Путіна Віктору 

Медведчуку 

непереливки

Дорогий хліб, як свідчить історичний досвід, здатний розхитати устрій навіть доволі потужних і стабільних держав.
Фото з сайту 24tv.ua.
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Покутський 
Велет

РИМА ТИЖНЯ

Txip VS Ведмідь
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Раз Тхір, що був в державі президентом 
Ведмедя уявив для себе конкурентом. 
«А раптом той Ведмідь захоче в президенти? 
Були уже колись подібні прецеденти...» 
І Тхір звелів так необачно спересердя 
Відкрити справу кримінальну на Ведмедя! 
Щоб налякать його, наскільки був у змозі, 
Послав зайців зробити обшук у барлозі. 
Зайці пішли, малі і безборонні. 
А там самі вовки в Ведмедя в охороні! 
Замість здійснити героїчний чин — 
Нещасні зайчики вернулися ні з чим... 
Та це ще байці не закінчення. 
Ведмідь прийшов давати свідчення, 
І вже генпрокурор Лисиця 
Не відає, куди подіться. 
Мораль яку я байці підберу? 
Мабуть, Ведмідь не по зубах Тхору!

Німці на 
«російській 

колії»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,631 грн 

1 € = 32,495 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

Пів царства 
за хлібину
У світі стрімко зростають ціни на сировину, в тому числі збіжжя: 
ситуація вигідна для експортерів, але небезпечна для держави

стор. 13»
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«Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику 
масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам 
на непідконтрольних уряду територіях України».

Людмила Денісова
Уповноважена ВРУ із прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

доз
вакцини 

проти коронавірусу отримає Ук-
раїна до кінця року, сподівається 
голова МОЗ Максим Степанов.

42 млн примірників
книг і брошур 

видали в Україні з початку року, повідомили в 
Державному комітеті телебачення та радіомов-
лення.

іноземних
студентів із 155 

країн світу навчаються в Україні, констатувала дирек-
торка Українського державного Центру міжнародної ос-
віти Олена Шаповалова.

перемовників
працюють у поліції діалогу, поінфор-
мувала пресслужба МВС України.

жінок
в Україні отри-

мали звання «Мати-героїня», адже виростили 
п’ятьох і більше дітей, повідомляють на сайті 
глави держави.
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У районі проведення операції 
Об’єднаних сил 12 травня було  
зафіксовано вісім порушень ре-
жиму припинення вогню. По-
близу населеного пункту Новго-
родське окупанти двічі відкри-
вали вогонь iз мінометів 82-го 
калібру та станкових протитан-
кових гранатометів, а біля Кате-
ринівки — ще й з автоматичних 
станкових гранатометів. 
 Поблизу населеного пункту 
Гнутове ворог стріляв із велико-
каліберних кулеметів. У перед-
місті Водяного окупанти здій-
снили обстріл з ручних проти-
танкових гранатометів, а біля 
Авдіївки — з підствольних гра-
натометів. У районі селища Вер-
хньоторецьке найманці відкри-
вали вогонь зі стрілецької зброї. 
Неподалік селища Мирне — з 
протитанкових ракетних комп-
лексів.
 Унаслідок ворожого обстрі-
лу було пошкоджено автомобіль 
групи розмінування. На щастя, 
ніхто не постраждав.
 На обстріли окупантів війсь-
ковослужбовці Об’єднаних сил 
відкривали вогонь у відповідь. 
Бойових втрат серед наших за-
хисників немає. 
 Станом на ранок 13 травня 
порушень режиму припинення 
вогню не зафіксовано.
 За дев’ять місяців «пере-

мир’я» на Донбасі загинуло 34 
і поранено понад 100 українсь-
ких військових. І найтрагічні-
ше, що страждає й цивільне на-
селення, як дорослі, так і діти: 
від початку збройного конфлік-
ту на сході України встановле-
но загибель 34 дітей у Лугансь-
кій і Донецькій областях. Крім 
того, майже 100 поранено, а 18 
отримали інвалідність. А зага-
лом на лінії зіткнення прожи-
вають приблизно 37 тисяч ук-
раїнських дітей.
 Як зауважив заступник ген-
прокурора Гюндуз Мамедов: 
«Насправді, діти війни — це 
дуже трагічна і болюча пробле-
ма, яку ми вивчаємо в межах 
нашої координації з правоохо-
ронними органами. За офіцій-
ними даними, понад 33 тисячі 
дітей мають статус постражда-
лих. До речі, знаєте, що зараз 
дає статус потерпілого? Безко-
штовне харчування в школі». 

Він також наголосив, що «уже 
зараз потрібно думати, як вони 
будуть інтегровані в мирне жит-
тя. Відповіді на ці питання міг 
би дати інструмент перехідно-
го правосуддя, проєкт концеп-
ції якого перебуває на розгляді 
в офісі президента».
 Тим часом головнокоманду-
вач Збройними силами Украї-
ни генерал-полковник Руслан 
Хомчак заявив на спеціальній 
сесії всеукраїнського форуму 
«Україна 30. Безпека країни», 
що ЗСУ готові до відсічі зброй-
ної агресії: «Сьогодні Зброй-
ні сили України, інші складові 
сектору безпеки й оборони го-
тові до відсічі збройної агресії... 
Я з упевненістю скажу, що го-
тові на 100%, а ось далі, коли 
починається бій або агресія, ти 
не можеш спрогнозувати сьо-
годні, сидячи за цим столом, як 
воно буде йти, це покаже тільки 
бій». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Офіс генерального 
прокурора визначив за-
ставу для підозрюваного 
в держзраді кума Путі-
на — голови політра-
ди партії «Опозиційна 
платформа — За жит-
тя» Віктора Медведчу-
ка. «Прокуратура про-
сить 132159 розмірів 
прожиткових мініму-
мів,  або 300 млн 930 
грн, виходячи з того, 
що це приблизно десята 
частина тих цінностей, 
що могли бути розгра-
бовані, а оцінити збитки 
від державної зради вза-
галі неможливо. Тому, 
зважаючи на предмет 
посягання, матеріальне 
становище підозрюва-
ного та наявні ризики 
подано клопотання з та-
ким розміром застави», 
— пояснила пресслуж-
ба ОГП у коментарі «Ук-
раїнській правді».
 Печерський район-
ний суд визначає підоз-
рюваному запобіжний 
захід.
 Нагадаємо, под-
ружжя Медведчуків 12 
травня вимушено пере-
рвало відпочинок і тер-

міново вранці поверну-
лося в Київ — непри-
ємними «сюрпризами» 
для кума Путіна вияви-
лися обшуки в його по-
мешканні та офісі, та 
виклик до Генпрокура-
тури, де він ознайомив-
ся з підозрою. 
 Офіс генпрокурора 
ввечері в середу повідо-
мив, що Віктор Медвед-
чук уже набув статусу 
підозрюваного: згідно з 
пред’явленими звинува-
ченнями, йому може за-
грожувати запобіжний 
захід у вигляді триман-
ня під вартою. «Також 
підозрюваному вручено 
клопотання про обран-

ня запобіжного заходу 
у вигляді тримання під 
вартою», — уточнили в 
повідомленні офісу ген-
прокурора.
 Ще 11 травня ген-
прокурорка Ірина Ве-
недіктова підписала 
повідомлення про підоз-
ру Віктору Медведчуку 
та його соратнику Тара-
су Козаку, щодо яких у 
лютому українська вла-
да запровадила персо-
нальні санкції. Їх пі-
дозрюють у держзраді 
та замаху на розграбу-
вання національних ре-
сурсів у Криму.
 Звинувачення на 
свою адресу Віктор Мед-

ведчук називає «бездо-
казовими». У відповідь 
на запитання жур-
налістів, чи намагати-
меться він поїхати з Ук-
раїни, відповів: «Я тако-
го задоволення нікому 
не принесу».  За даними 
СБУ, Тарас Козак уже 
поїхав до Росії.
 Справа щодо звину-
вачень Медведчука сто-
сується трьох епізодів. 
Йому інкримінують 
сприяння Росії після 
анексії Криму в розвід-
ці нафтогазових родо-
вищ на шельфі Чорного 
моря; для цього реєстру-
вав компанії на півос-
трові за російським за-
конодавством. Політи-
ка також підозрюють у 
тому, що він передав у 
Росію через Козака ін-
формацію про прихо-
ваний підрозділ Зброй-
них сил України та пла-
нував створення проєк-
ту «Промінь». У межах 
проєкту під виглядом 
підтримки українців, 
які навчаються чи пра-
цюють у Росії, мали вер-
бувати їх, збирати пер-
сональні дані та впли-
вати на внутрішню полі-
тику України. ■

АКТУАЛЬНО

Важлива 
національна єдність
Віктор ЮЩЕНКО,
президент України 2005—2010 рр.

■

COVID-19

Лихоманить медиків
Лікарі під МОЗ вимагали виплату зарплат

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 За попередню звітну добу 12 трав-
ня в Україні зафіксували 6 813 нових ви-
падків коронавірусної хвороби COVID-
19. У порівнянні з минулим днем поміт-
но зросла кількість госпіталізованих — 
2 569 ( перед тим 1 349 осіб). Лідерами 
за поширенням ковіду є Київ, Рівненсь-
ка та Полтавська області. Нині вся Ук-
раїна – «жовта». При цьому столиця та 
ще вісім регіонів уже відповідають «зе-
леній» зоні. 
 Тим часом в уряді хочуть продов-
жити адаптивний карантин до серпня. 
Вводити локдаун по всій країні не пла-
нують. Якщо буде потрібно, суворий ка-
рантин запроваджуватимуть у кожному 
регіоні окремо — залежно від рівня за-
хворюваності. 
 А лікарі скаржаться на брак кадрів 
та обладнання. Медики розповідають, 
що побільшало тяжких хворих. Серед 
них багато молодих людей. І від осені 
майже всі госпіталізовані потребують 
кисню. 

 А ще медики скаржаться на малі 
зарплати та затримки з виплатами. Під 
Міністерством охорони здоров’я вони 
зібралися у середу на протестну акцію. 
Прийшли не з пустими руками, а з про-
дуктами. Так символічно хотіли показа-
ти, що на свою зарплату можуть купити 
медпрацівники, а що доступно керівни-
кам. 
 Медсестри розповідають, що їхня 
зарплата нижча за середню по Україні. 
І навіть її не отримують вчасно — че-
рез затримки з фінансуванням від На-
ціональної служби здоров’я. До учасни-
ків акції вийшов міністр Максим Степа-
нов. Визнав, що проблема є. Каже, вирі-
шувати її потрібно законодавчо. 
 Зарплати в сфері медицини після 
весняного локдауну знизились. Це дані 
кадрового порталу grc.ua. Попри наван-
таження на медичну систему та неста-
чу персоналу, зарплати медиків напри-
кінці квітня зменшились, у порівнянні з 
початком місяця, на півтори тисячі гри-
вень, і зараз середня зарплата медиків 
по країні становить 13 тисяч гривень. ■

 Глибокошановні мої друзі! 
 Дуже хочу, щоб ви мене по-
чули! 
 Я спробував дати країні 
консолідуючу політику націо-
нальної єдності. Відродження 
національної єдності. Я ду-
мав, що таким чином запро-
понував щось фундаменталь-
не, навіть якщо воно потребує 
часу. Інші політики пропону-
вали популістські заходи...
 Коли я казав, що Україна 
потребує глибокого розвит-
ку демократії, бо демократія 
— тривалий проєкт, і тільки 
він може захистити свободу, я 
часто чув, що демократія пос-
лаблює політично, що «нам 
потрібен сильний президент, 
щоб навести порядок». Я ствер-
джував, що демократія ніколи 
не є слабкою, що вона дає від-
повіді на всі запитання, але 
починається в кожному з нас. 
І багато хто тоді цього не ро-
зумів. 
 Коли казав, що пріорите-
том була європейська інтег-
рація, мої опоненти заявля-
ли, що нам краще бути бли-
жче до Росії. Коли Путін про-
понував скасування тарифів, 
вступ до Євразійського союзу, 
мої суперники були за нього, і 
багато людей в Україні також. 
Я з ними не погоджувався, але 
вони мали на це право. 
 Сьогодні вважаю, що в Ук-

раїні відсутня політика націо-
нальної консолідації. Відсут-
ність єдності — це те, що заби-
рає в нас енергію, не дає фор-
мувати комфортне й успішне 
життя для усієї нації. Ми — 
молода політична нація, яка 
тільки вибудовує спосіб ор-
ганізації свого життя та роз-
витку. Україна потребує со-
борності, а вона, поза сумні-
вом, виростає з історії-пам’яті. 
Нам потрібно, щоб кожен із 45 
мільйонів українців зрозумів, 
що він не населення, а грома-
дянин, що Україна починаєть-
ся з нього, як вчив В’ячеслав 
Максимович Чорновіл. 
 Якби я вирішив поверну-
тись до політичного життя, 
то, на щастя чи на жаль, мав 
би той самий пріоритет, що й у 
2005 році: позбавитись залеж-
ності від Росії. ■

НА ФРОНТІ

Воєнне дитинство
За офіційними даними, понад 33 тисячі 
неповнолітніх на сході України мають статус 
постраждалих

■

СУД ТА ДІЛО

Держзрада до ґрат доведе
Куму Путіна Віктору Медведчуку непереливки

■

Віктор Медведчук.❙
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випробувань
озброєння та військової техні-

ки проведено у спеціалізованому НДІ з початку російсько-ук-
раїнської війни, прозвітував начальник науково-організацій-
ного відділу інституту підполковник Анатолій Павленко.

Понад  700 років
виповнилося народному художнику Украї-

ни, лауреату Національної премії ім. Шевченка — Івану 
Марчуку, який увійшов до списку 100 геніїв сучасності 
за рейтингом британської газети «Дейлі телеграф».

українців
готові взяти участь у все-

українському референдумі проти продажу 
землі, за результатами проведеного соціо-
логічною групою «Рейтинг» опитування.

українців
вважають Сталіна негатив-

ним історичним діячем, свідчить опитування Фон-
ду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва спіль-
но з соціологічною службою Центру Разумкова.

офіційних
доларових міль-

ярдерів є в Україні, такі 
дані опублікував журнал 
Forbes.

85 77% 62%   8
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЕКОЛОГІЯ

Темні справи 
«Темнівки»
Виправна колонія №100 
роками скидає брудні стоки 
у річку Уди
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Кілька територіальних громад Харків-
щини 13 травня влаштували пікет біля Пів-
нічно-Східного міжрегіонального управлін-
ня з питань виконання покарань, вимагаю-
чи притягти до відповідальності Темнівсь-
ку колонію №100. За словами пікетників, з 
якими погоджуються й екологи, вже близь-
ко 10 років ця установа використовує річ-
ку Уди як «каналізаційний колектор». Й 
оскільки згадана водна артерія впадає у Сі-
верський Донець, екологічна катастрофа за-
грожує багатьом населеним пунктам схід-
них регіонів. 
 Те, що в колонії вже багато років не пра-
цює система водовідведення, — факт давно 
відомий. З цього приводу написано вже чи-
мало листів, у яких чиновники різних ві-
домств дружно висловили «глибоке занепо-
коєння». Але фекальні та промислові стоки 
продовжують переправляти до річкового 
русла. «Тут не лише попереднє очищення, 
а й навіть простої ливневки немає, — каже 
координатор ГО «Зелений фронт» Олек-
сандр Богданіс. — Тепер, аби від цього бру-
ду очистити Уди, потрібні величезні кошти 
і спеціальні фільтри».
 Екологічна проблема стала ще гострі-
шою, коли п’ять років тому в колонії розміс-
тили цех iз переробки пластику. До побуто-
вих і каналізаційних нечистот додалися ще 
й дрібнесенькі шматочки цього матеріалу, 
виловити які практично неможливо. За сло-
вами депутатки Новопокровської селищної 
ради Ганни Смоловик, з якою погоджують-
ся і колеги зі Змієва та Безлюдівки, ці фраг-
менти розпадаються на мікропластик. Він 
швидко проникає у воду і змішується з нею. 
«Для переробки цього штучного матеріалу 
у природі немає механізму, — каже Олек-
сандр Богданіс, — тому все, що потрапило у 
природу, рано чи пізно потрапить до нашої 
печінки». 
 І це ще не все. На території колонії є ме-
дична частина, що обслуговує ув’язнених iз 
різними серйозними інфекційними захво-
рюваннями. Йдеться про ВІЧ, СНІД, гепати-
ти, туберкульоз. Медичні змиви теж течуть 
у річку. «Це, звичайно, нонсенс, але вин-
них у злочинній недбалості й досі не знай-
дено, — повідомив у соціальних мережах 
представник «Зеленого фронту» Олег Пе-
регон. — Схоже, що ані поліція, ані проку-
ратура не надто поспішають з проведенням 
розслідування, адже маємо всі ознаки того, 
що до відповідальності необхідно притягу-
вати керівників Темнівської виправної ко-
лонії, а совкову болячку під назвою «честь 
мундира» в нашій країні ще й досі не вилі-
кували». 
 Щоправда, недавно цей заклад відвідав 
керівник обласної прокуратури Олександр 
Фільчаков. Він доручив адміністрації ко-
лонії терміново з’ясувати всі обставини, що 
спричинили цю проблему, і зібрати доку-
менти стосовно підрядників, які нібито ви-
конували ремонт насосної станції. В облас-
ті також було створено міжвідомчу робочу 
групу з числа правоохоронців «для підви-
щення ефективності боротьби і поперед-
ження будь-яких екологічних правопору-
шень». 
 Пікетники ж вимагають негайних дій — 
ліквідувати наслідки забруднення довкілля 
і компенсувати збитки, завдані природі. ■

■Катерина БАЧИНСЬКА

 В Україні триває при-
йом заявок на отримання 
компенсації від держави за 
вимушену бездіяльність у 
локдаун. Право на допомо-
гу мають підприємці у ста-
тусі ФОП та наймані пра-
цівники, робота яких була 
призупинена через запро-
вадження в регіонах Украї-
ни «червоної» карантинної 
зони. Зарплата претенден-
тів не має перевищувати за 
квартал 30 тисяч грн. Роз-
мір компенсації становить 
8 тисяч гривень. 
 Отримати допомогу 
від держави можна впро-
довж 30 днів із дня запрова-
дження «червоної» зони в 
регіонах, нагадав прем’єр-
міністр України Денис 
Шмигаль. А якщо область 
була віднесена до «черво-
ної» зони впродовж люто-
го-березня, то звернути-
ся по фінансову допомогу 
можна через портал чи до-
даток «Дія» до 18 травня 
включно.
 Чиновники запевняють, 
що держава вже направи-
ла на виплати компенсацій 
за карантин 600 мільйонів 
гривень. Тільки в перший 
день старту, за офіційною 
статистикою, було подано 
понад 116 тисяч заявок на 
отримання цієї допомоги. 
 Компенсацію за каран-
тин можуть отримати лише 
ті підприємці чи наймані 
працівники, які підпадають 

під визначені урядом види 
економічної діяльності. 
«Підприємці та наймані 
працівники в «червоних зо-
нах» мають подати запит 
через портал або застосунок 
«Дія». Тому закликаю ук-
раїнців в областях, які пе-
ребували в «червоних» зо-
нах епіднебезпеки, надси-
лати заявки на отриман-
ня допомоги. Сподіваюся, 
що місцева влада теж під-
ставить плече підтримки та 
збільшить виплати людям 
у межах своїх регіонів», — 
закликав прем’єр. Порядок 
виплат «8 тисяч від уряду» 
Кабінет Міністрів затвер-
див своєю постановою ще 
11 квітня.
 На 8 тисяч гривень з бюд-
жету зможуть претендува-
ти не всі ФОПи з «черво-
них зон», а лише ті, хто за-
реєструвався понад три мі-
сяці тому, сплатив єдиний 
соціальний внесок більш ніж 
за пів року та не є одночасно 
підприємцем та найманим 
працівником. Утім навіть 
скептикам варто все ж за-
зирнути на сайт diia.gov.ua, 

бо серед тих, кому нині ще 
світить така держдопомога, 
— працівники музеїв, біб-
ліотек, архівів, кінотеатрів 
тощо. У списку такі КВЕД, 
як «Прання та хімічне чи-
щення текстильних і хутря-
них виробів» (96.01), «Фун-
кціювання спортивних спо-
руд» (93.11), усього — 39.
 Загалом локдаун в Ук-
раїні спричинив падіння се-
редньої зарплати. Більшість 
роботодавців пропонува-
ли заробітну плату, значно 
нижчу середньоринкової. 
Зазначається, що найбіль-
ше постраждали професій-
ні сфери, пов’язані з робо-
тою з людьми, мистецтвом 
і виробництвом. Так, падін-
ня заробітних плат у кате-
горії «Спорт, фітнес» склало 
48%. У категорії «Мистец-
тво, медіа» — на 36%. Не-
сподівано просіла традицій-
но стабільна у фінансовому 
плані категорія державних 
службовців. Падіння про-
понованих окладів чинов-
ників склало 29% (з 22 тис. 
650 грн до 16 тис. грн). 
 Однак є й галузі, які по-

казали, навпаки, зростан-
ня окладів: юриспруденція 
(+29%), консалтинг (+25%) 
і топменеджмент (+19%). 
Максимальне зростання се-
редньої заробітної плати по-
казала категорія «Безпека» 
— наприкінці квітня серед-
ня компенсація кандидатів 
сегмента зросла на 57% і 
склала 12 тис. 297 грн/мі-
сяць. Зросли оклади і в ін-
дустрії IT/телеком (зрос-
тання компенсації склало 
+26%). Оклади фахівців iз 
продажів практично не змі-
нилися. 
 Водночас більшість робо-
тодавців України пропону-
вали заробітну плату, знач-
но нижчу вiд середньорин-
кової. Так, компенсація за 
роботу 57% вакансій напри-
кінці квітня стартувала від 9 
тис. 700 грн. Ще 23% робото-
давців пропонували оклад від 
19 тис. 500 грн/місяць. 11% 
компаній були готові плати-
ти від 29 тис. 200 грн. Вищi 
оклади (від 39 тис. 000 грн 
і вище) пропонували всього 
лише 9% українських робо-
тодавців. ■

ГАМАНЕЦЬ

Заберіть свої гроші
До 18 травня ще можна встигнути спробувати додати до 
свого бюджету 8 тисяч гривень

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Друга карантинна вес-
на після закінчення су-
ворого локдауну Києву 
запам’ятається українсь-
ко-нідерландським Фес-
тивалем тюльпанів-2021. 
Наповнені сонцем та лег-
ким ароматом різнокольо-
рові квіткові келихи між 
архістратигом Михаїлом 
на Лядських воротах, Го-
ловпоштамтом, Консерва-
торією, монументом Неза-
лежності і десь трохи збо-
ку — пам’ятником Кию, 
Щеку, Хориву та їхній сес-
трі Либеді — заманюють у 
центр столиці щодня ти-
сячі людей.
 Подарунок Києву — 
100 тисяч тюльпанів — був 
ініційований Емілем де 
Северен Жакет, почесним 
консулом України в Амс-
тердамі. Нідерланди є од-
ним із головних інвесторів 
нашої країни, співпраця 
відбувається у сферах еко-
номіки, культури, науки 
та гуманітарних проєктів.
 Висаджені на майдані 
Незалежності квіти є вша-
нуванням загиблих ге-
роїв Революції гідності. 
Для кожного з Небесної 

сотні виросло по тисячі 
символічних живих тюль-
панів. Частина їх ще біля 
Міністерства закордон-
них справ, яке навпроти 
Михайлівського собору, 
що став пристанищем для 
поборників демократії та 
європейського ви бору ук-
раїнців у найскладніші дні 
зими 2014 року.
 Квітнуть тюльпани вось-
ми видів. Серед них три— 
зі словом «помаранчевий» 
у назві, а також «помаран-
чево-рожевий», що робить 
нідерландський подарунок 
ще символічнішим, відси-
лаючи до історії 2004 року. 
Як і вид з назвою «Жовтий 
з червоним полум’ям».
 Перші тюльпани до 
Лейдена, неподалік Амс-
тердама, прибули приблиз-
но 1600 року з Османської 
імперії. Відтоді цю квіт-
ку розмножують у Нідер-
ландах і постійно створю-
ють нові види. Уже немало 
часу це — головний торго-
вий та експортний продукт 
цієї країни. У доепідеміч-
ний рік вартість такого 
експорту становила понад 
215 мільйонів євро, а пло-
ща виробництва була 144 
тис. га. ■

СТОЛИЦЯ

Майдан з червоним полум’ям
Тисячі тюльпанів — героям Небесної сотні

■

Тюльпани співпраці між країнами та пошани героїв на 
майдані Незалежності.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙
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Ніна РОМАНЮК
Волинь

Національна комісія з реабілітації 
жертв політичних репресій напере-
додні Великодня реабілітувала ос-
таннього розстріляного бандерівця, 
волинянина Івана Гончарука. Його, 
62-річного пенсіонера, привезли з 
Харківщини, де він проживав, на рід-
ну Волинь і публічно судили в моєму 
рідному Камені-Каширському у 1987 
році. А 12 липня 1989 року, за два 
роки до Незалежності України, роз-
стріляли...

Навіть могили розрили через сорок 
років
 Про долю уродженця поліського 
села Грудки Івана Гончарука розпові-
ла волинська історик Леся Бондарук, 
яка знайшла його справу в архівах. Цей 
чоловік став останнім розстріляним у 
СРСР учасником УПА. Хоч раніше він 
уже був засуджений за це на 10 років. 
Сталінські специ НКВС не змогли до-
вести його вини у вбивствах мирного 
населення, і він відбув покарання в та-
борах лише як учасник антирадянської 
організації. А от у 80-х, тобто через 40 
років, «доказів» уже назбирали на най-
вищу міру. КДБ почало краще працю-
вати? Чи потрібен був публічний резо-
нансний процес, щоб укотре нагадати 
про «звєрскоє лiцо украiнскiх буржуаз-
них националiстов»? 
 В Україні саме розгортався потуж-
ний національний спротив, зароджував-
ся «Народний рух», тому увагу суспіль-
ства треба було відвернути чимось резо-
нансним. Показові процеси над колиш-
німи бандерівцями відбувалися тоді не 
лише на Волині. На світ Божий витягу-
валися старі справи, декого навіть у тюр-
мах діставали, змушуючи вкотре покая-
тися і зізнатися у злочинах. 
 По справі Гончарука слідство нарило 
аж чотири десятки епізодів. В основу об-
винувачення Івана Гончарука на псевдо 
«Лісовий» лягли сумнівні докази у при-
четності його до вбивств мирних грома-
дян. Сумнівні, бо важко уявити, як че-
рез 40 років можна довести, що саме ця 
людина стріляла. Наші славні слідчі не 
можуть довести причетність беркутів-
ців до розстрілів Небесної сотні через сім 
років, вимірюючи траєкторії польотів 
куль, визначаючи, з якого місця стрі-
ляли тощо. А тут через сорок усе дове-
ли. Було б бажання! А бажання й завдан-
ня у слідчих КДБ було одне: влаштувати 
показовий процес над бандерівцем, під 
який треба накопати «фактів». І їх на-
копали. Навіть не полінувалися ексгу-
мацію провести. Село стояло на вухах, 
коли на кладовищі почали розкопувати 
могили. 
 Судовий процес над колишнім бан-
дерівцем тривав п’ять днів. А в зал 
районного будинку культури, де прохо-
див суд, влада назганяла молоді. Щоб 
бачили і боялися...
 Свідчили у суді діти вбитих у 1944-
1945 рр. мешканців Грудків. У той час 
їм було по 10-12 років, але вони впізна-
ли по фотографії 60-річного Івана Гон-
чарука, якому в ті роки було лишень 
двадцять. Інший «фактаж» теж викли-
кав чимало запитань і нестиковок. Не-
озброєним оком видно було, що справу 
зшито білими нитками. Але в суддів вис-
тачило совісті приговорити до смерті лю-
дину, раніше засуджену. Смертний ви-
рок без міцної доказової бази однознач-
но свідчив про його політичну спрямо-
ваність. Івана Гончарука розстріляли 12 
липня 1989 року в Києві.
 Ставлення до реабілітації останнього 
розстріляного в СРСР бандерівця й сьо-
годні далеко не однозначне. «Убийц ре-
абилитируют! Вы в односельчан спроси-
те», — кричать у фейсбучних коментах в 
основному російськомовні коментатори. 
Уже спитали. Село Грудки по сусідству 
з моїм рідним селом, тому поїхала туди 
відразу, як про цю справу заговорили. 
 Грудки про Джанка, як називали 
Івана Гончарука по-вуличному, звичай-
но, читали. У селі досі живуть і родичі 
«вбивці», і правнуки нібито його жертв, 
зокрема нащадки подружжя Решетовсь-
ких, убивство яких теж інкримінували 
Гончаруку. 

«Йому не було чого боятися»
 Мешкає у Грудках і дочка племінни-
ка Гончарука. Мене попередили: «Вона 
нізащо не погодиться про щось говори-
ти». Насправді Галина Семенівна охо-
че погодилася розповісти все, що знає і 
пам’ятає про дядька Івана: 
 — Я по фотографіях у газеті його 
відразу впізнала. Геть такий, як на суді 
був... Мій тато Семен був сином Домни, 
тієї самої Іванової сестри, на річницю по-
хорону якої у 1986 році він приїжджав і 
коли його нібито опізнали. Хоча до того 
він весь час приїжджав у село, Фактич-
но кожного року з сім’єю був. І навіть iз 
Магадана, де лишився, як його випусти-
ли з тюрми у 1956-му. І на моє весілля 
у 1979 році приїжджав. Скажіть, чи їз-
див би він, якби був у чомусь винуватий? 
Йому не було чого боятися.
 ■ А на суді в Камені-Каширському ви 
були?
 — Тільки раз. Робила тоді позмінно 
на льонозаводі, денна зміна якраз попа-
ла. Пам’ятаю, такий гольф коричневий 
на ньому був... Наташа, дочка його, під-
бігла до нього, може, якусь передачку 
передала, не знаю... Коли вирок оголоси-
ли, хтось закричав: «Ура!» Молодь там в 
основному була в залі, вони мало що ро-
зуміли. Я теж не усвідомлювала, що там 
відбувалося. І не зiзнавалася, що то моя 
родина. Бо ж знаєте, які часи то були, — 
щиро каже пані Галя. — Тоді розкопува-
ли могили Решетовських, якусь ексгу-
мацію робили. А вони ж були дідом і ба-
бою моєї свекрухи
 ■ То ви пішли невісткою в родину, 
рідних яких нібито вбив ваш дядько 
Іван?! Невже ніхто ніколи вам не зга-
дав цього, не дорікнув?
 — Ніколи. Вони до мене нічого не 
мали. І до батьків моїх добре ставили-
ся. Таке врем’я було. Думаєте, зараз не 
те саме було б? Зараз iще гірше було б. 
Час уже пройшов, ніхто нічого не во-
рушив, та й, видно, добре знали, як все 
було насправді. Що дядько Іван з лісо-
вими хлопцями ходив — то правда. Хар-
чі діставав, бо пошлють, та й діставав. 
Він на вдачу дуже добрий був. Така лю-
дина спокійна, добряча, йому всіх було 
шкода. Це так несправедливо, що відбув 
таку каторгу і треба знов судити, ще й до 
розстрілу. Тоді кожного можна було су-
дити і в Сибір відправляти. Бо майже в 
кожну хату приходили по харчi то чер-
воні партизани, то УПА, то одні ночува-
ли, то другі. А люди всякого наговори-
ти можуть. Пам’ятаю, моя мати говори-
ла, вона підслухала, як Іван комусь ка-
зав: «Я гріху не маю. Ходити ходив, але 
мої руки чисті». Ще кілька років — і та 
власть помінялася б і все було б добре... 
Не судилося.
 ■ Як склалася доля його сім’ї?
 — З ними ми мало підтримували 
зв’язки. Більше мій брат Володя, який 
у Дніпрі живе. Донька Наташа була гра-
мотна дівчина, юридичний закінчила. 
Після суду над батьком її відразу звіль-
нили. Її чоловіка поїзд роз’їхав, а у неї дві 
доньки. Про сина не знаю нічого. З дру-
жиною дядька востаннє говорила по те-
лефону у 2015 році, коли їздила на похо-
рон племінника. Син брата Роман заги-
нув у липні 2015-го в АТО. Тоді дзвонили 
їй, вона все просила: «Ой, Галочка, при-
їдь! Мені так хочеться поговорити». Але 
як поїдеш, коли така біда сталася...
 А ще у Грудках від кількох старих 
людей чула: Джанко не вбивав. Так, був 
«там», але нікого не стріляв. Звідкись 
же вони це знають. Інша жіночка, яку на 
вулиці зустріла, безапеляційно заявила, 
що він бандит, бо... дітей живими в зем-
лю закопував. 
 ■ А кого він закопав? У кримінальній 

справі такого факту немає...
 — Та яка різниця? Головне, що ка-
зали. Все це дуже нагадало міф росій-
ських пропагандистів  2014 року про 
розіп’ятого хлопчика в Донецьку, яким 
залякували росіян і мешканців ук-
раїнського сходу. Часи змінюються, а 
почерк не міняється...
 У селі згадують, що коли «копали» 
на Гончарука, пішов із життя ще один 
їхній чоловік. Його і ще одного забрали 
в Камінь-Каширський на допит, добре 
там побили. І невдовзі він віддав Бого-
ві душу. Люди дуже його жаліли, бо чо-
ловік сам виростив чотирьох дітей і був 
таким, що мухи не образить. Напевне, 
він не дав потрібних показів проти Гон-
чарука, яких вимагав КДБ. А інший сві-
док дав і спокійно дожив до старості.

Яка Батьківщина в наших головах?
 У тій війні у кожного була своя прав-
да. Ті, хто викурював українських пов-
станців зі схронів на Поліссі, приїздили 
свого часу в Грудки як герої. Вчитель іс-
торії місцевої школи Василь Решетовсь-
кий розповів про візит в село заслужено-
го художника Росії Рабкіна, який вою-
вав у цих краях проти УПА. Як дорогого 
гостя райком партії приймав його, возив 
місцями бойової слави. Пан Василь вва-
жає, що, може, десь і були ідейні упівці, 
але у них таких не було. Він має право 
так думати, бо це його прадіда і прабабу 
11 квітня 1945 року боївка УПА забра-
ла з дому з онуком і розстріляла на сіль-
ському цвинтарі. Начебто за співпрацю 
з НКВС. 
 — Та яка співпраця з НКВС безгра-
мотного діда й баби?! Десь щось баба ко-
мусь на базарі сказала не те. От і все, — 
Василь Іванович не може прийняти таку 
версію загибелі своїх предків. 
 А онука Решетовських «бандити» 
відпустили. Бо їхній командир на псев-
до Нечувалий, який був сільським вчи-
телем у Грудках, впізнав свого учня і 
вигнав малого: «А ти що тут робиш? А 
ну киш додому!». Цей малий — тато Ва-
силя Решетовського. І він свідчитиме у 
1987 на суді проти Гончарука. Як і доч-
ка вбитого «лісовими хлопцями» у сусід-
ньому селі чоловіка. А от за що — про це 
пам’ятають в Осівцях одиниці. Шептур 
і ще один, коли їх забрали в Червону ар-
мію, видали своїх односельчан, які були 
в бандерівцях. І сім’ї їхні були вивезені 
на Сибір. Вертатися в рідне село чолові-
кові було небезпечно. Дружина просила 
його не їхати, бо вб’ють. Але він не пос-
лухав, вернувся. Додому відразу не пі-

шов, а зайшов до своєї сестри.Та просила 
не йти, але брат вперся, пішов. Правда, 
взяв iз собою племінника для прикрит-
тя. У хаті зібралася родина, діти, посла-
ли за старшою дочкою, яка на вечорни-
цях була. І відразу слідом увійшло кіль-
ка озброєних чоловіків. Вигнали усіх 
iз хати, пролунав постріл. Серед тих, 
хто прийшов того вечора зі зброєю, був 
і Джанко. Але хто стріляв — невідомо. 
Значить, можна повісити на кого завгод-
но. Ніхто не хотів помирати. Пам’ятаєте 
такий фільм про події в повоєнній При-
балтиці? Це і про нас.  
 Щодо ідейності чи неідейності там-
тешніх упівців, то важко повірити, що 
70 (за іншими даними — 100) мешкан-
ців Грудків пішли до лісу просто зай-
матися бандитизмом. Поліщуки ма-
сово ховалися від мобілізації в Черво-
ну армію у 1944-му й тікали в ліси. Хто 
просто пересиджував лиху годину, від-
пустивши бороду і «закосивши» під ста-
рого діда, а один грудківський дядько 
навіть прикинувся божевільним й бігав 
по болоту, лякаючи буслів. А хтось по-
повнював лави лісових хлопців і воював 
проти радянської влади. У військово-
чекістських операціях проти УПА ста-
ном на квітень 1944 року в Камінь-Ка-
ширському, Маневицькому, Голобсько-
му, Ківерцівському, Рожищенському і 
Любешівському районах було задіяно 
9-ту дивізію ВВ НКВС, 2 кавалерійськi 
полки військових частин і 3 полки при-
кордонних військ. На меморіалі слави, 
що стоїть у центрі Грудок, на трьох пли-
тах викарбувані прізвища односельчан, 
які загинули на фронтах Великої Віт-
чизняної та  від рук українських націо-
налістів. Слово «буржуазних», щоправ-
да, затерто. І напис: «Вдячні односель-
чани вам, полеглим за щастя і свободу 
радянської батьківщини». У Грудках 
батьківщина ще й досі радянська. При-
наймні у головах багатьох людей. А де 
ж прізвища тих односельчан, які зги-
нули від НКВСівських куль і гранат у 
схронах? Вони теж односельчани і теж 
боролися за батьківщину, але не за ра-
дянську. До речі, волинський суддя, 
який підписав смертний вирок Гонча-
руку в 1987 р. — шанований юрист і досі 
отримує непогану суддівську пенсію від 
української держави, за яку воював і 
страждав засуджений ним Іван Гонча-
рук. І якщо вже каятися, то треба всім, 
бо є за що. Як покаялися німці, поляки, 
громадяни країн Балтії. Пора вже і нам 
примирити всіх на спільному меморіалі 
пам’яті... ■

РЕАБІЛІТАЦІЯ

«Джанко не вбивав. 
Був «там», але не стріляв»
Що говорять про останнього розстріляного бандерівця його земляки

■

Іван Гончарук із родиною.
Архівне фото.
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Із наближенням кінця 15-річного канц-
лерського терміну Ангели Меркель Ні-
меччина все більше спрямовує свої пог-
ляди в бік Росії. Нагадаємо, що міністр 
закордонних справ Німеччини Гайко 
Маас під час 40-хвилинних двосторон-
ніх переговорів iз держсекретарем США 
Ентоні Блінкеном у Лондоні 4 травня на 
полях саміту G7 («Великої сімки») не ви-
робили спільної позиції у питанні проєкту 
газопроводу «Північний потік-2». Блінкен 
у розмові вказав на «сильну опозицію» 
США цьому проєкту, уточнив представ-
ник Держдепу Нед Прайс. Натомість Гай-
ко Маас у понеділок, 10 травня, на зуст-
річі міністрів закордонних справ країн ЄС 
у Брюсселі заявив: «Ми готові до діалогу і 
настав час, щоб Москва також повернула-
ся до діалогу». Втім хоч питання щодо по-
дальшої політики Євросоюзу щодо Росії 
і було одним із головних на цій зустрічі, 
але конкретних рішень цього дня не очі-
кували. Зустріч мала радше підготовчий 
характер до саміту лідерів країн ЄС 25 
травня в Брюсселі, на якому і планують 
визначитися з подальшим курсом блоку 
стосовно РФ. Глава МЗС Німеччини лише 
визначив «дороговказ» цих відносин. 

В обхід санкцій ЄС
 Як на ділі відбувається німецько-
російський «діалог», можна побачити 
на конкретних прикладах. У сюжеті 
російського державного телеканала 
про відкриття станції водопостачання 
Сімферополя, про який 10 травня пові-
домив «Голос Америки», показали об-
ладнання західних компаній — насоси 
німецької Siemens і данської Grundfos. 
Поставки такої техніки на анексований 
Росією півострів заборонені постановою 
Ради Європи з 2014 року. Виходить, це 
європейське обладнання потрапило на 
півострів в обхід санкцій ЄС. Колишній 
представник президента України в АР 
Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін 
запевняє: європейські компанії не мог-
ли не знати, куди постачають свої насо-
си, з огляду на специфіку обладнання. 
Тому, на його думку, санкції вони пору-
шили свідомо.
 Із насосами від данської компанії 
Grundfos, які оснащені моторами ні-
мецької Siemens, встановленими на Бе-
штерек-Зуйському водозаборі під Сім-
ферополем, дійсно відбулися курйоз-
ні метаморфози. Це з’ясувалося після 
виходу 4 травня розслідування «Ні-
мецької хвилі» (DW) про те, як це об-
ладнання в обхід санкцій ЄС потрапило 
на анексований Росією український пі-
вострів. Судячи з фото, розміщеного 5 
травня на сторінці призначеного Моск-
вою «глави Криму» Сергія Аксьонова в 
мережі «Фейсбук», iз коробок моторів 
зникли логотипи Siemens. Тоді як у бе-
резні, коли відбувся урочистий запуск 
насосної станції, на фото з сайту «уряду 
Криму» на коробках моторів було вид-
но логотип німецької компанії. При де-
тальному вивченні відеосюжетів місце-
вих ЗМІ можна було ідентифікувати та-
кож логотип Grundfos, а ще — встано-
вити точну модель насосів — CR 185-8 
A-FAV-HQQV.
 Проте віцепрем’єр Росії Марат Хус-
нуллін під час візиту до Криму 5 травня 
запевнив, що на запущеному в березні 
Беш терек-Зуйському водозаборі немає 
європейського обладнання. Так чинов-

ник прокоментував розслідування DW 
про європейські насоси в Криму, яке 
вийшло напередодні. «Все обладнання, 
яке ми застосовуємо, — вітчизняне, ри-
зиків ми не бачимо. Все буде працюва-
ти, жодних сумнівів», — сказав жур-
налістам російський віцепрем’єр, сло-
ва якого наводить РІА «Новості».
 Пресслужба Grundfos, якій DW 
раніше, у квітні, надала згадані фото- і 
відео матеріали, тоді не висловила сум-
нівів у тому, що йдеться саме про її об-
ладнання, а не про російське, як стверд-
жує віцепрем’єр Марат Хуснуллін. «Об-
ладнання, встановлене у Криму, судячи 
з того, що ми побачили на відео, — це 
стандартні насоси, які Grundfos часто 
постачає системним виробникам, що 
використовують насоси як компоненти 
в комплексних рішеннях, які вони про-
дають. Тому ми не знаємо, як наша про-
дукція опинилася в Криму», — зазна-
чив у коментарі DW віцепрезидент 
Grundfos Петер Тріллінгсгаард. Він під-
креслив, що данська компанія не здійс-
нюватиме сервісне обслуговування цих 
насосів у Криму.
 У компанії Siemens заявили, що 
коли постачають компоненти своїм 
партнерам, зокрема двигуни для насо-
сів, беруть із них зобов’язання не пору-
шувати санкції ЄС. Німецька компанія 
не стала коментувати факт зникнення 
її логотипів на насосах, встановлених 
на Бештерек-Зуйському водозаборі. «У 
нас немає інформації про це», — зазна-
чили у пресслужбі Siemens.

І залізницю росіянам довіримо, і 
вакцинацію 
 Таким маневрам вочевидь сприяють 
«русофільські» політики і бізнесмени. 
Минулого місяця відмовився від посади 
депутат Бундестагу від правлячої партії 
Християнсько-демократичний союз Йо-
ахім Пфайффер після того, як його було 
звинувачено в тісних зв’язках iз росій-
ським бізнесом, також в обхід санкцій 
ЄС. Він був критиком санкцій проти га-
зопроводу «Північний потік-2» та спів-

працював iз представником партії Воло-
димира Путіна в Європі. Пфайффер був 
депутатом не простим, бо в партії Хрис-
тиянсько-демократичний союз займав-
ся енергетикою, був речником партії у 
справах, які стосуються економіки та 
енергетики, розробляв напрями міжна-
родного енергетичного співробітництва 
Німеччини. 
 Німецький тижневик «Контекст» 
здобув інформацію, що Пфайффер та-
кож мав зв’язки з юристом Бертра-
ном Малмендьє, який раніше був рад-
ником канадської компанії Hydroma, 
і пов’язаний з російською провладною 
партією «Єдина Росія» через працевла-
штування в європейському офісі Цен-
тру соціально-консервативної політи-
ки (CSCP), тобто аналітичного центру, 
пов’язаного з цією партією президен-
та РФ Володимира Путіна. Згаданий 
Пфайффер також, як вважається, брав 
участь у німецько-російській конфе-
ренції, яку Малмендьє влаштував не-
забаром після незаконної анексії Кри-
му 2014 року.
 Тези, які повторив пов’язаний з пар-
тією «Єдина Росія» адвокат про енер-
гетичну взаємозалежність Європи та 
Росії, висунуті 2014 року, з’явилися 
також у заявах Пфайффера 2020 року. 
Коли його партійний колега Норберт 
Реттґен у відповідь на отруєння росій-
ського опозиціонера Олексія Навально-
го вимагав мораторію на прокладення 
спірного газопроводу «Північний потік-
2», він виступив проти такого рішення. 
На його думку, це стало б «пострілом у 
коліно» саме через енергетичну взаємо-
залежність, про яку юрист Малмендьє 
говорив після анексії Криму. Пфайф-
фер також захищав «Північний потік-
2» у статті для престижного німецького 
бізнесового видання «Хандельсблатт» 
від 10 лютого 2021 року. Він висловив 
думку, що санкції США проти цього 
проєкту — це спосіб просування зрідже-
ного газу, який є неекологічним і збит-
ковим. Пфайффер не відповів на жоден 
із закидів, але відмовився від свого де-

путатського мандата.
 Русофільство німців інколи дохо-
дить до абсурду. У федеральній зем-
лі Баварія має бути покладена нова за-
лізнична колія між Мюнхеном та Лін-
дау. Будівництво розпочнеться в груд-
ні 2021 року. Як повідомляє німецька 
газета «Вельт», рухом поїздів керувати-
ме російська компанія «Трансмашхол-
дінг» (TMH), що вже викликало занепо-
коєння притомної частини німецького 
суспільства щодо можливого промисло-
вого шпигунства з боку Росії. Перши-
ми ситуація занепокоїла швейцарських 
партнерів баварців, які мали досвід 
шпигунства з боку китайців. «Ми особ-
ливо критично ставимося до того, що це 
російські конкуренти, які можуть про-
никнути на європейський ринок і та-
ким чином отримати доступ до конфі-
денційних технологій», — заявив реч-
ник швейцарської компанії.
 На думку російської компанії TMH, 
управління сторонніми транспортни-
ми засобами є «нормальним процесом». 
«Це звичайна практика у залізничній 
галузі, і ми хотіли б наголосити, що до-
кументи, які ми маємо у своєму розпо-
рядженні, не містять жодних технічних 
креслень або чогось, що дозволило б ре-
конструювати поїзд», — запевнив пред-
ставник компанії.
 Занепокоєння швейцарців, зазначає 
газета «Вельт», викликане тим фактом, 
що російська компанія все ж матиме до-
ступ до технічних деталей потягів, що 
може поставити під загрозу її конку-
рентоспроможність. Японські та євро-
пейські виробники поїздів мали подіб-
ну ситуацію в Китаї, куди вони прода-
вали свої машини, але обслуговували їх 
місцеві перевізники. У результаi неза-
баром китайці почали будувати поїзди 
на основі технології імпортних транс-
портних засобів.
 Та якби ж російський «Трансмаш-
холдінг» мав хоч якісь здобутки в га-
лузі управління залізничним транспор-
том чи хоч якусь значиму міжнародну 
репутацію! 
 Одним із власників TMH є олі-
гарх Іскандер Мачмудов, статки яко-
го «Форбс» оцінив у 11,6 млрд доларів. 
Компанію очолює ще один російський 
мільярдер — Андрій Бокарєв. Вони оби-
два інвестують у різні компанії, раніше 
були акціонерами компанії «Концерн 
Калашников». І влада Баварії в особі 
партії ХСС, молодшого коаліційного 
партнера правлячої партії Ангели Мер-
кель ХДС, довірила життя своїх гро-
мадян та свої технології росіянам, які 
вміють виробляти лише автомати Ка-
лашникова.
 Якщо вже йдеться про життя гро-
мадян, то уряд німецької землі Баварія 
має намір придбати російську вакцину 
від коронавірусу «Супутник V». Про 
це минулого місяця після засідання зе-
мельного уряду заявив проросійськи 
налаштований прем’єр-міністр Баварії 
Маркус Зедер. ■

У польській системі соцстраху 
— 564 тисячі українців 
 Управління соціального страхуван-
ня (ZUS) зареєструвало у Лодзькому воє-
водстві понад 42 тисячі застрахованих осіб 
з України – стільки українців ще ніколи не 
було в цьому польському регіоні. Про це 
повідомила речниця ZUS у Лодзі Моніка 
Кєльчинська. По всій Польщі наприкінці 
березня 2021 року ZUS зареєстрував 766 
тисяч іноземців, котрих внесено у систему 
соціального страхування, а у квітні їх було 
вже 780,5 тисячi. Найбільше з них є гро-
мадянами України – 564 тисячі осіб. Пів 
року тому, наприкінці жовтня минулорiч, 
українців нараховувалося 507 тисяч. Рі-
шення все більшої кількості українців пе-

реходити в польську систему соціального 
страхування є чітким свідченням, що вони 
пов’язують своє майбутнє з Польщею і не 
збираються повертатися до України. 

Посольство США в Росії 
припинило видачу віз 
 Посольство США в Росії з 12 трав-
ня припинило видавати візи. Винятком є 
тільки дипломатичні візи. Це пов’язано з 
рішенням російського МЗС про заборону 
американській дипломатичній місії пра-
цевлаштовувати росіян як допоміжний 
персонал. Як наслідок — кількість штат-
них співробітників посольства США в Мос-
кві скоротилася на 75%. У квітні США вис-
лали 10 російських дипломатів. Це була 

реакція Вашингтона на втручання росій-
ських служб в американські демократич-
ні процеси. У відповідь Росія вислала 10 
американських дипломатів і заборонила 
працевлаштування росіян в американсь-
ких дипломатичних місіях. 

У КНДР розстріляли 
диригента за критику дня 
народження Кім Чен Ина
 Американський тижневик «Ньюсвік» 
описав жахливий інцидент, який стався в 
Північній Кореї. За інформацією видання, 
Кім Чен Ин наказав стратити диригента, 
який наважився критикувати мистецьку про-
граму під час святкування дня народження 
диктатора. Жахливі події відбулися невдов-

зі після урочистостей 16 лютого (Дня сяю-
чої зірки). «Тоді Кім Чен Ин та його дружи-
на Рі Сол Дзу з’явились у Художньому театрі 
Мансуде в Пхеньяні, щоб переглянути виста-
ви, підготовлені з нагоди цього свята», — 
повідомив американський «Ньюсвік». Под-
робиці справи описав журналіст Йо Сеонг-
Ха, який утік із Північної Кореї до Південної 
Кореї у 2002 році і зараз працює на місцеві 
ЗМІ. Він виявив, що під час виступів на дні 
народження відбулося шоу магічних трюків 
та театр тіней. Однак диригент хору негатив-
но прокоментував цей виступ. Цього ж дня 
чоловіка заарештували. Потім через кіль-
ка днів його розстріляли на очах у хору. Йо 
Сонг-Ха заявив, що в диригента було випу-
щено 90 куль.

Караджич сидітиме довічно в 
Британії
 Засудженого за військові злочини і 
геноцид у Сребрениці екслідера босній-
ських сербів Радована Кара джича плану-
ють перевести в британську в’язницю. Як 
повідомив голова британського МЗС До-
мінік Рааб, «він несе відповідальність за 
знищення чоловіків, жінок і дітей, за гено-
цид в Сребрениці, він сприяв облозі Сарає-
ва, супроводжуваній безжальними атаками 
на цивільне населення, ми маємо пишатися 
тим, що Британія забезпечила його арешт і 
тюремне ув’язнення». За його словами, Ве-
лика Британія погодилася на переміщення 
Караджича в британську в’язницю, де він 
перебуватиме весь термін. 

НОВИНИ ПЛЮС■

РУСОФІЛЬСТВО

Німці на «російській колії»
Німеччина все більше розвертається в бік Кремля

■

У сюжеті російського телеканала про відкриття станції водопостачання можна побачити 
обладнання європейських компаній. 

❙
❙



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, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 21.40 Комедія «Свати»

22.45, 2.30 Х/ф «Велика 
стіна»

00.40 Фентезі «Соломон Кейн»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

03.00 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

04.55, 5.00 «Телемагазин»

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»

10.05, 18.00, 19.00, 4.00 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Кохання не за 

розміром»
14.20 Х/ф «Детектив Полін»

16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Захоплення»

01.35 Т/с «Гречанка»
02.55 Х/ф «Секретний 

фарватер»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса

10.50 Прем’єра! Мисливці на 

дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.45, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Веселка в небі»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Громадянська оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Анти зомбі

11.05, 13.15, 16.15 Т/с «Бомба»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.05, 21.25 Х/ф «Стирач»

22.45 Свобода слова

00.00 Х/ф «Виклик»

02.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

06.15 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

06.40 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

06.55 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.50 М/ф «Альоша Попович і 

Тугарин Змій»

13.35 М/ф «Добриня Микитич і 

Змій Горинич»

14.50 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»

16.20 Х/ф «Тор: рагнарок»
19.00 «Шахраї в мережі»
21.00 Х/ф «Солдат»
22.55 Х/ф «Суддя Дредд 3D»
00.55 Х/ф «Воїни світла»
02.40 «Служба розшуку дітей»

02.45 «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 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»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.10 Д/с «Бойові машини»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

15.30, 16.30 Час «Ч»

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 «Top Shop»

05.55 Х/ф «Грішник»

07.50, 17.00, 2.35 «Випадковий 

свідок»

09.00 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.05 «Свідок»

13.00 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»

15.00 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Таємниці світу»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.00 Х/ф «Мул»

01.00, 3.15 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 Середземноморський 

Check-in

10.15 М/с «Сімпсони»

13.30 М/с «Небезпечна зона»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.35 Т/с «Швидка»

19.10 Мама реготала

22.40 Мама реготала. Найкраще

23.35 Check-In. Україна

04.00 Оттак Мастак!

СТБ

04.45 Т/с «Щасливий квиток»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Все не 

випадково»

23.00 Х/ф «Жіноча робота з 

ризиком для життя»

00.55 Х/ф «Без особливих 

прикмет»

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 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом-5»

09.25 Х/ф «Сталевий 

світанок»

11.10 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса»

13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші»

20.20 Т/с «Булатов»

22.20, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

23.50 «Дубинізми»

02.50 «Помста природи»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «МЮ». 1/2 

фіналу (2008 р./09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Мілан» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Великий футбол»

11.45 Топ-матч

12.00 «Ювентус» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Монако» — «Реал». 1/4 

фіналу (2003 р./04). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00, 1.35 Журнал. УЄФА Євро-

2020

16.30 «Атлетико» — «Баєр» 

(2010 р./11). Ліга Європи 

УЄФА

18.20 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Шахтар» — «Мілан» 

(2004 р./05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Аякс» — «Шальке». 1/4 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

02.05 «Дженоа» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Тоттенхем» — 

«Боруссія» (Д). 1/8 фіналу 

(2015 р./16). Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетико» — «Баєр» 

(2010 р./11). Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 1.30, 

3.40 Топ-матч

07.55 «Арсенал» — «Шахтар» 

(2000 р./01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 23.40 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

12.00 Журнал Ліги чемпіонів

12.40 «Аякс» — «Шальке». 1/4 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

14.25, 20.15 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

14.55 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

16.45 «Великий футбол»

18.30 «Тоттенхем» — 

«Боруссія» (Д). 1/8 фіналу 

(2015 р./16). Ліга Європи 

УЄФА

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Верона» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

01.50 «Шахтар» — «Мілан» 

(2004 р./05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Ювентус» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25 Правда життя

10.25, 1.25 Речовий доказ

11.35 Прихована реальність

12.30 Гордість України

13.25, 19.00 Тваринна зброя

14.20 Елемент

15.20, 19.55 Їжа богів

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.10, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.05 Гарячі точки

22.40 Горизонт

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойові машини

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 Х/ф «Іспит для двох»

12.50, 1.40 Х/ф «Один день»

14.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

20.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Майстри ремонту

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 23.50 Корисні 

поради

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

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, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45 Казки У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 19.45 Країна У-2

10.45 Країна У

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 23.00 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

21.15 М/ф «Секрет Робінсонів»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.45 Енеїда

06.30 М/ф «Горщик-сміхотун»

06.40 М/ф «Грицькові книжки»

06.50 М/ф «Війна яблук та 

гусені»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

10.20 Земля, наближена до неба

10.50 Невідомі Карпати

11.00 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.25, 0.30, 5.50 Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 19.50 «Дикі тварини»

18.55 «Хижаки підводного 

світу»

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 «Суперчуття»

01.10 Т/с «Дівчата війни»

04.10 «Боротьба за виживання»

05.10 Пишемо історію

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ТРАВНЯ 20216 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
17 травня



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, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 2.40 Х/ф «Особливо 

небезпечний»

22.50 Бойовик «Падіння 

Лондона»

00.45 Комедія «Великий»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.25 Х/ф «Тиха гавань»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Захоплення»

01.40 Т/с «Гречанка»

03.05 Х/ф «Секретний 
фарватер»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса

10.50 Прем’єра! Мисливці на 

дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.45, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Рідні серця»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Пес»

12.15, 13.15 Х/ф «Виклик»

12.45, 15.45 Факти. День

16.15 Х/ф «Миротворець»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

01.20 Громадянська оборона

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Подорож до 

центру Землі»

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Х/ф «Білий полон»

12.30 Х/ф «Рівні»

14.40 Х/ф «Пастка часу»

16.20 Х/ф «Чорна 

Пантера»

19.00 Х/ф «Елізіум»

21.00 Х/ф «Прометей»

23.20 Х/ф «Паразит»

01.20 Т/с «Шлях 

чарівника»

02.10 «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

05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 17.00, 2.40 «Випадковий 

свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Беремо все на 

себе»
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40 «Легенди карного 

розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Це було в 

розвідці»
01.20 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.00 Оттак Мастак!
07.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»
08.20 М/ф «Качині історії»
09.30 Середземноморський 

Check-in
16.30 Х/ф «Роккі-3»
18.20 Х/ф «Роккі-4»
20.00 Х/ф «Роккі-5»
22.00 Х/ф «Роккі бальбоа»
00.00 Мама реготала. Найкраще
02.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.05 Т/с «Щасливий квиток»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30 «Вікна-новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15 Т/с «Все не випадково»
22.00 «Євробачення-2021»
00.00 Х/ф «Кардіограма 

кохання»

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 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Меч дракона»
07.55 Х/ф «Розправа»
09.45 Х/ф «Гра на виживання»
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.35 «Спецкор»
18.50, 2.05 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.20 Т/с «Булатов»
22.05, 23.50 Т/с «CSI: місце 

злочину»
02.35 «Відеобімба-2»
04.15 «102 Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.40 Топ-матч
06.10 «Ліон» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2009 р./10). Ліга 
чемпіонів УЄФА

08.10 «Рома» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS
10.20 «Карпати» — «ПСЖ» 

(2010 р./11). Ліга Європи 
УЄФА

12.10 «Великий футбол»
13.50 «Бордо» — «Ліон». 1/4 

фіналу (2009 р./10). Ліга 
чемпіонів УЄФА

16.00 «Севілья» — «Порту». 
1/4 фіналу (2013 р./14). 
Ліга Європи УЄФА

17.50 «Ювентус» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

19.35 «Динамо» (К) — 
«Ньюкасл» (1997 р./98). 
Ліга чемпіонів УЄФА

21.25 LIVE. «Лаціо» — 
«Торіно». Чемпіонат Італії

23.25 «Зальцбург» — «Наполі». 
1/8 фіналу (2018 р./19). 
Ліга Європи УЄФА

01.10 LIVE. «Палмейрас» 
— «Дефенса. Кубок 
Лібертадорес

03.10 Журнал Ліги чемпіонів
03.55 «Наполі» — «Порту». 1/8 

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

ФУТБОЛ-2

06.00 «Севілья» — «Порту». 
1/4 фіналу (2013 р./14). 
Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 14.30, 23.50, 1.50, 
3.50 Топ-матч

07.55 «Динамо» (К) — 
«Феєнорд» (02/03). Ліга 
чемпіонів УЄФА

10.00 «Дженоа» — «Аталанта». 
Чемпіонат Італії

11.45 Чемпіонат Нідерландів. 
Огляд туру

12.40 «Зальцбург» — «Наполі». 
1/8 фіналу (2018 р./19). 
Ліга Європи УЄФА

14.35 «Рома» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

16.25 «AUTO ГОЛ!»
16.55 «Арсенал» — «МЮ». 1/2 

фіналу (2008 р./09). Ліга 
чемпіонів УЄФА

18.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

19.40 «Наполі» — «Порту». 1/8 
фіналу (2013 р./14). Ліга 
Європи УЄФА

21.30 Журнал Ліги чемпіонів
22.00 «Вітесс» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів
00.00, 4.00 «Верона» 

— «Болонья». Чемпіонат 
Італії

02.00 «Динамо» (К) — 
«Ньюкасл» (1997 р./98). 
Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
09.00 Правда життя
10.40, 1.25 Речовий доказ
11.50 Прихована реальність
12.40 Гордість України
13.35, 19.00 Тваринна зброя
14.30 Бойові машини
15.20, 19.55 Їжа богів
16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом
17.10, 21.45 Друге життя 

звичайних речей
18.05 Гарячі точки

22.30 Горизонт
23.30 30
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»
10.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.10 Х/ф «За п’ять кроків до 
кохання»

14.15 Х/ф «Якщо тільки»
16.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
18.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»
20.40 «Орел і решка. Дива 

світу»
23.40 Т/с «Межа»
03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Майстри ремонту
08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20, 21.40 Удачний 
проєкт

13.00, 0.10, 3.40 Корисні поради
14.30 Квартирне питання
15.30 Дачна відповідь
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.25 Х/ф «Іграшки з 

майбутнього»
10.10 Х/ф «Диявол із трьома 

золотими волосинами»
11.20 Х/ф «Попелюшка»

12.30 Х/ф «До зустрічі з 
тобою»

14.40 Х/ф «Воду слонам»
17.00 М/ф «Як приборкати 

дракона»

19.00 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морів»

20.45 М/ф «Вартові легенд»

22.30 Х/ф «Мері 
Шеллі та монстр 
Франкенштейна»

00.50 Панянка-селянка

02.05 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «День, коли 

щастить»

06.40 М/ф «Дерево і кішка»

06.50 М/ф «Жар-птиця»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.30, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне
09.30 Х/ф «Додому»
11.10 Телепродаж

11.45 Пишемо історію

12.00 Хвилина мовчання: День 

пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу та День 

боротьби за права 

кримськотатарського 

народу

12.01, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 5.50 Спорт

15.20 Д/ф «Операція Крим»

16.20 Т/с «Гордість»

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Дикі тварини»

20.00 Спецпроєкт «Шлях»

21.20, 0.00 Наші на 

«Євробаченні»

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2021 р. 

Перший півфінал

00.55 Т/с «Дівчата війни»

04.10 Д/ф «З України до 

Голлівуду»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ТРАВНЯ 2021
18 травня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
«Україна молода» в другому півріччі виходитиме двічі на тиждень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

на квартал — 236 грн. 43 коп.,

до кінця року — 472 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

на квартал — 296 грн. 43 коп.,

до кінця року — 592 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

на квартал — 89 грн. 76 коп.,

до кінця року —179 грн. 52 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати бере: на 

місяць — 4 грн., на два-три 

місяці — 9 грн., на чотири-

шість місяців — 11 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi 
столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiню-
ють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя 
«УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої 
оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 У складних економічних обставинах, коли багато пе-
ріодичних видань в Україні припинили вихід, «Украї-
на молода» робить усе можливе, щоб читачі отримували 
улюблену газету. Через багаторазове подорожчання за 
попередні роки газетного паперу, друку та доставки га-
зети редакція несе збитки, але мінімальні підвищення 
передплатної вартості ми змушені були робити лише з 
причин збільшення відрахувань пошті за її послуги.
 Щоб надалі долати фінансові труднощі й не підви-
щувати передплатну вартість газети, забезпечуючи її 
постійний вихід, з другого півріччя ми переходимо на 
дворазовий вихід на тиждень. При збереженні ниніш-
ньої ціни ми тільки наблизимось до самоокупності.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед платити «Ук-
раїну молоду» у нинішньому році або не продовжив перед-
плату на друге півріччя, це можна зробити до 18 червня, 
щоб отримувати газету з липня. Оформити передплату 
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 як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкованим Ка-
талогом видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертає-
мося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну мо-
лоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, 
сусiдам, знайомим.



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, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.50 Комедія «Форест гамп»

01.40 Комедія «Усі в захваті від 

Мері»

03.30, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Чарівні»

14.10, 14.55, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Захоплення»
01.35 Х/ф «Дідька лисого»
03.00 Х/ф «Секретний 

фарватер»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса

10.50 Прем’єра! Мисливці на 

дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.45, 15.30, 4.40 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.10, 2.00 Т/с «Авантюра»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 16.15 Х/ф 

«Відступники»

12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Х/ф «Спеціальне 

завдання»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.20 Т/с «Обмани себе»

01.15 Секретний фронт

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.20 Kids’ Time

06.05 «М/с Том і Джеррі 

— шоу»

07.25 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.00 Х/ф «Прометей»

13.20 «У кого більше?»

15.10, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Гравітація»

22.50 Х/ф «Ефект Лазаря»

00.20 Х/ф «Рівні»

02.20 «Служба розшуку дітей»

02.25 «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 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

05.00 «Top Shop»

06.25 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Чорна долина»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.40 «Легенди карного 

розшуку»

17.50 «Вартість життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

01.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.05, 3.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 Середземноморський 

Check-in

10.10 М/с «Сімпсони»

13.25 М/с «Небезпечна зона»

14.15 Т/с «Суперкопи»

16.35 Т/с «Швидка»

19.10 Мама реготала

22.50 Мама реготала. Найкраще

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

04.40 Т/с «Щасливий квиток»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

10.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Все не 

випадково»

23.00 Х/ф «Жіноча інтуїція»

01.30 Х/ф «Чоловіча інтуїція»

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 «ДжеДАІ-2019»

06.35 Х/ф «Ера динозаврів»

08.15 Х/ф «100 000 000 до 

н.е.»

09.50 Х/ф «Земля, забута 

часом»

11.20 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.20 Т/с «Булатов»

22.10, 23.55 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.40 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «ПСЖ» — «Барселона» 

(2012 р./13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45 «AUTO ГОЛ!»

08.15 «Палмейрас» 

— «Дефенса». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Рапід» — «Динамо» (К) 

(2013 р./14). Ліга Європи 

УЄФА

12.05 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Селтік» — «Ювентус». 

1/8 фіналу (2012 р./13). 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 «Інтер» — «Вольфсбург». 

1/8 фіналу (2014 р./15). 

Ліга Європи УЄФА

17.50, 1.10 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

18.45 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

20.35 Топ-матч

20.40 «Челсі» — «Шахтар» 

(2012 р./13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 Журнал. УЄФА Євро-2020

23.20 «Тоттенгем» 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу (2014 р./15). Ліга 

Європи УЄФА

02.05 «Мілан» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Вольфсбург» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2014 р./15). 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Вольфсбург». 

1/8 фіналу (2014 р./15). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 14.30, 1.45, 3.50 

Топ-матч

07.55 «Селтік» — «Шахтар» 

(2004 р./05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Ювентус» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

11.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.40 «Тоттенгем» 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу (2014 р./15). Ліга 

Європи УЄФА

14.35, 23.55 «Дженоа» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

16.25 Журнал Ліги чемпіонів

16.55 «Ліон» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2009 р./10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.40 «Вольфсбург» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2014 р./15). 

Ліга Європи УЄФА

21.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

21.55 LIVE. Матч. Плей-оф. 

Чемпіонат Нідерландів

02.00 «Челсі» — «Шахтар» 

(2012 р./13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

08.45, 3.20 Правда життя

10.30, 1.25 Речовий доказ

11.40 Прихована реальність

12.30 Гордість України

13.25, 19.00 Тваринна зброя

14.20 Бойові машини

15.10, 19.55 Їжа богів

16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.05, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.05 Гарячі точки

22.30 Горизонт

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.40 Х/ф «Шалені 

викладачі»

13.15 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

15.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

20.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Майстри ремонту

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 19.45, 23.00 Країна У-2

10.45, 0.00 Країна 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 «Панда Кунг-фу-2»

01.00 Казки У

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Подарунок»

06.40 М/ф «Було скучно»

06.50 М/ф «Ватажок»

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 «Наші матері — наші 

батьки»

10.20 Земля, наближена до неба

10.50 Невідомі Карпати

11.00 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Дикі тварини»

19.55 «Суперчуття»

21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

22.00 «Підводний всесвіт»

23.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.30 «Суперчуття»

01.00 Т/с «Дівчата війни»

01.50 Д/ф «Масштабні інженерні 

помилки»

04.05 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
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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 «Життя відомих 

людей-2021»

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 Комедія «Форест Гамп»

03.20 Комедія «Великий»

05.35 «Життя відомих людей»

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 «Колишні»

14.10, 14.55, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.50 Т/с «Захоплення»
01.35 Х/ф «Дот»
03.00 Х/ф «Секретний 

фарватер»

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 Зірковий шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса

10.50 Прем’єра! Мисливці на 

дива

11.45 Реальна містика. Новий 

сезон

13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-5»

17.00 Т/с «Філін-2»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Врятувати Віру»

23.00 Шевченківська премія. 

Церемонія нагородження

00.00 Слідами
00.30, 2.15 Х/ф «Дім для 

двох»

01.45 Телемагазин

02.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Смертельна зброя»
12.00, 13.15 Х/ф «Спеціальне 

завдання»

12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Х/ф «Інкарнація»

16.30 Т/с «Стирач». «Розтин 

покаже»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра

21.20 Т/с «Правило бою»

00.45 Анти зомбі

02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/ф «Три Паньки на 

ярмарку»

06.20 «М/с Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

11.20 Х/ф «Гравітація»

13.10 «У кого більше?»

15.10, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Інтерстелар»

00.30 Т/с «Шлях чарівника»

01.20 «Вар’яти»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «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 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

05.00 «Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.55, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.40 «Легенди карного 

розшуку»

17.50, 4.00 «Правда життя»

23.00 «Акцент»

23.30 Х/ф «Небезпечні друзі»

01.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.10, 3.05 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 Середземноморський 

Check-in

10.10 М/с «Сімпсони»

13.25 М/с «Небезпечна зона»

14.15 Т/с «Суперкопи»

16.35 Т/с «Швидка»

19.10 Мама реготала

22.50 Мама реготала. Найкраще

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Т/с «Щасливий квиток»

06.10 Т/с «Комісар Рекс»

09.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.45, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 «Вікна-новини»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Як вийти заміж»

20.15 Т/с «Все не випадково»

00.05 Х/ф «Шлях крізь сніги»

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 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

07.40 Х/ф «Азартні ігри»

09.35 Х/ф «Сила стихії»

11.20 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Булатов»

22.20, 23.55 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.40 «Відеобімба-2»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Барселона» 

— «Баварія». 1/2 

фіналу (2014 р./15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Велес» — «Уніон 

Ла-Калера». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «ПСВ» — «Чорноморець» 

(2013 р./14). Ліга Європи 

УЄФА

12.05 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

13.50 «Ювентус» — «Боруссія» 

(Д). 1/8 фіналу (2014 

р./15). Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.30 «Сельта» — «МЮ». 1/2 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

18.20 «Дженоа» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

20.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

20.40 «Динамо» (К) — «Баєр» 

(2004 р./05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 Д/п «Визначальні 

моменти». 3-й епізод

23.45 «Тоттенгем» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2012 р./13). 

Ліга Європи УЄФА

01.35 Журнал Ліги чемпіонів

02.05 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Бенфіка» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2013 р./14). 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сельта» — «МЮ». 1/2 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30, 

3.50 Топ-матч

07.55 «Лаціо» — «Динамо» 

(К) (1999 р./00). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Мілан» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

12.00 Журнал. УЄФА Євро-2020

12.40 «Тоттенгем» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2012 р./13). 

Ліга Європи УЄФА

14.35 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

16.25 Фінали Ліги чемпіонів» 

(2013 р./ 2003 р.)

16.55 «ПСЖ» — «Барселона» 

(2012 р./13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.45 Д/п «Визначальні 

моменти». 2-й епізод

19.40 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів

21.25 «Арсенал» — «Валенсія». 

1/2 фіналу (2018 р./19). 

Ліга Європи УЄФА

23.10 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

00.55 LIVE. «Архентінос» — 

«Атлетико Насьйональ». 

Кубок Лібертадорес

02.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

04.00 «Дженоа» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Бандитський Київ

09.05 Правда життя

10.40, 1.25 Речовий доказ

11.50 Прихована реальність

12.40 Гордість України

13.35, 19.00 Тваринна зброя

14.30 Бойові машини

15.20, 19.55 Битва цивілізацій

16.15, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.10, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.05 Гарячі точки

22.30 Горизонт

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.30 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

13.25 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

15.10 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

20.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Т/с «Межа»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Майстри ремонту

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна 

У-2

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 «Король-Лев»

00.00 Країна У

01.00 Казки У

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»

06.50 М/ф «Дівчинка та зайці»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.30, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

10.20 Земля, наближена до неба

10.50 Невідомі Карпати

11.00 Солодка дача

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 0.55, 5.50 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Підводний всесвіт»

19.55 «Суперчуття»

21.20, 0.05 Наші на 

«Євробаченні»

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2021 р. 

Другий півфінал

01.05 Т/с «Імперія»

04.05 Д/ф «Гідра»
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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, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.50 «Світ навиворіт»

17.10, 18.30 «Вражаючі історії 

ТСН»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 Комедія «Діамантова 

рука»

22.20 «#Гуднайт_клаб-2021»

23.00 Х/ф «Аватар»

02.10 Комедія «Любов зла»

05.15 «Світське життя-2021»

06.05 «Життя відомих людей»

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 «Мачо на колесах»

14.35, 15.30, 1.00 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Постріл у 

безодню»

02.40 «Чекай на мене. Україна»

03.45 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.20 «Телемагазин»

05.50 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

09.50 Місія: краса

10.55 Т/с «Три кольори кохання»

14.50, 15.30 Т/с «Принцеса-

жабка»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Любов під 

мікроскопом»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.00 Факти

04.50 Т/с «Таємні двері»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.05 Дизель-шоу

11.40, 13.15, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «Миро-

творець»
16.55 Х/ф «Міцний горішок-

5: гарний день, щоб 
померти»

18.45 Факти. Вечір

23.00 «На трьох-10». Прем’єра

01.25 Х/ф «Вбити Гюнтера»

03.0 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/ф «Три Паньки 

хазяйнують»

06.20 «М/с Том і Джеррі 

— шоу»

07.35 «Орел і решка»

08.30 Т/с «Надприродне»

12.00 «Шахраї в мережі»

16.00 «Де логіка?»

17.00 Х/ф «Солдат»
19.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
21.00 Х/ф «5-та хвиля»
23.00 Х/ф «Пастка часу»

00.50 «Вар’яти»

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, 

19.00, 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

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.20, 3.45 «Правда життя»

07.55, 2.55 «Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні друзі»

10.55, 13.00, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

14.45 Х/ф «Торпедоносці»

17.00 Х/ф «Мій бойовий 

розрахунок»

21.30 «Мир чи війна»

23.30 Х/ф «Допінг для 

янголів»

01.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

02.05, 3.25 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.00 М/ф «Качині історії»

09.15 Середземноморський 

Check-in

10.15 М/с «Сімпсони»

13.30 М/с «Небезпечна зона»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

19.10 Х/ф «Крід»

21.40 Х/ф «Крід-2»

00.00 Мама реготала. Найкраще

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

04.50 Т/с «Щасливий квиток»

05.55 Х/ф «Посмішка, як у 

тебе»

08.00, 19.00, 22.45 «Холостяк»

11.55 «Як вийти заміж»

13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

23.40 «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 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Командо»

07.45 Х/ф «Джек Райан: 

теорія хаосу»

09.40 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса»

11.20 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 0.50 «Спецкор»

18.50, 1.25 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «За лінією вогню»

21.05 Х/ф «Чорна вода»

23.00 Х/ф «Блекджек»

02.00 «Відеобімба-2»

03.50 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Баварія» — «Інтер». 1/8 

фіналу (2010 р./11). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Архентінос» — 

«Атлетико Насьйональ». 

Кубок Лібертадорес

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Дніпро» — «Пасуш 

Феррейра» (2013 р./14). 

Ліга Європи УЄФА

12.05 «Дженоа» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Ман Сіті» 

— «Барселона». 1/8 

фіналу (2013 р./14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Арсенал» — «Атлетико». 

1/2 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

18.20 «Мілан» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

20.10 «Шахтар» — «Валенсія» 

(2006 р./07). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.00 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 р. 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.20 «Вільярреал» — 

«Ліверпуль». 1/2 фіналу 

(2015 р./16). Ліга Європи 

УЄФА

01.10 Д/п «Визначальні 

моменти». 2-й епізод

02.05 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

03.55 «Копенгаген» — «Аякс». 

1/8 фіналу (2016 р./17). 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «Атлетико». 

1/2 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30, 

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

07.55 «Шахтар» — «Бенфіка» 

(2007 р./08). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

12.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2018 р./ 1994 р.)

12.40 «Атлетико» — «Арсенал». 

1/2 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

14.35 «Ювентус» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

16.25 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р./ 2017 р.)

16.55 «Барселона» 

— «Баварія». 1/2 

фіналу (2014 р./15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.45 Д/п «Визначальні 

моменти». 3-й епізод

19.40 «Бенфіка» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2013 р./14). 

Ліга Європи УЄФА

21.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

22.00 «Бока Хуніорс» 

— «Барселона». Кубок 

Лібертадорес

00.00 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

02.00 «Динамо» (К) — «Баєр» 

(2004 р./05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Мілан» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00, 5.35 Містична Україна

07.00 Бандитська Одеса

08.50 Правда життя

10.35, 1.25 Речовий доказ

11.45 Прихована реальність

12.35 Гордість України

13.30 Вижити в дикій природі

14.25 Бойові машини

15.15, 19.50 Битва цивілізацій

16.10, 20.50 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

17.05, 21.45 Друге життя 

звичайних речей

18.00 Гарячі точки

18.55 Горизонт

22.30 Дика Мексика

23.30 Вирішальні битви Другої 

світової

00.30 Бойовий відлік

02.35 Страх у твоєму домі

03.20 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15, 12.50, 22.00 «Орел і 

решка. Навколо світу»

11.10 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

17.30 Х/ф «Весільний 

переполох»

19.20 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.50 Х/ф «Поганий Санта»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Майстри ремонту

08.20, 18.10 Шість соток

12.00, 17.20 Удачний проєкт

13.00, 21.40, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

14.30 Квартирне питання

15.30 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 23.30 Сімейка У

09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і 

Володька

09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна 

У-2

12.15, 16.15 4 весілля

13.15, 1.45 Панянка-селянка

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

21.15 М/ф «Тролі»

00.00 Країна У

01.00 Казки У

02.45 Теорія зради

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.40 Енеїда

06.30 М/ф «Парасолька на 

риболовлі»

06.40 М/ф «Парасолька на 

полюванні»

06.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. 

Головне

09.30 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

10.20 Земля, наближена до неба

10.50 Невідомі Карпати

11.00 Невидима правда

11.25 Телепродаж

12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія

15.10, 21.35, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Гордість»

17.25, 0.25 Перша шпальта

18.55 «Боротьба за виживання»

20.00 MonoKate

21.55, 0.20, 2.55, 5.55 Спорт. 

Аспект

22.00 «Підводний всесвіт»

23.00, 1.20 Схеми. Корупція в 

деталях

00.55, 1.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

14.05, 15.00, 16.00, 17.05 Комедія 

«Свати»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.05 ТСН

20.10 «Чистоnews-2021»

20.15 «Вечірній квартал»

22.15 «Жіночий квартал»

23.20 «Світське життя-2021»

00.20 «Світське життя-2021»

01.10 Комедія «Любов зла»

03.10 Комедія «Усі в захваті від 

мері»

ІНТЕР

06.45 «Слово предстоятеля»

06.55 Х/ф «Фантоцці»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Позаочі»

12.00 Х/ф «Єдина»

13.50 Х/ф «Молода дружина»

15.50 Т/с «Голос янгола»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Т/с «Тільки не відпускай 

мене»

02.00 Х/ф «Двічі в одну ріку»

03.25 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.20 Х/ф «Дама з папугою»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 1.00, 2.15 Реальна 

містика

09.00 Прем’єра! Всюди люди. 

Мексика

10.00 Прем’єра! Всюди люди. 

Бразилія

11.10 Т/с «Про що не розкаже 

річка»

15.20, 21.00 Т/с «Чужі рідні»

20.00 Головна тема

01.45 Телемагазин

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Анти зомбі

06.30 Секретний фронт

07.25 Громадянська оборона

08.20 Т/с «Обмани себе»

12.00, 13.00 Т/с «Перший парубок 

на селі»

12.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Мумія»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Мумія 
повертається»

21.35 Х/ф «Мумія: гробниця 
імператора драконів»

23.35 Х/ф «Спаун»

01.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.40 «Вар’яти»

08.10, 10.00 Kids’ Time

08.15 М/ф «Мадагаскар»

10.05 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

11.00 «Орел і решка»

14.10 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

15.50 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

17.10 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

18.20 Х/ф «Капітан Марвел»

21.00 Х/ф «Суддя Дредд»

22.40 Х/ф «Суддя Дредд 3D»

00.30 Т/с «Шлях чарівника»

02.50 «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

05.45 Х/ф «Нічна пригода»

07.25 Х/ф «Вантаж без 

маркування»

09.10 Х/ф «Протистояння»

12.45, 2.10 «Випадковий свідок»

13.55 Т/с «Смерть у раю»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вусатий нянь»

21.00 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

22.50 Х/ф «Брехня та ілюзії»

00.35 «Таємниці кримінального 

світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 15.50, 0.00 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40 М/с «Небезпечна зона»

12.30 М/с «Сімпсони»

20.30 Х/ф «Відчайдушні 

шахрайки»

22.10 Х/ф «Секс-відео»

02.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.25, 10.50 Т/с «Все не 

випадково»

07.55, 1.55 «Неймовірна правда 

про зірок»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

22.00 «Євробачення-2021»

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»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «Запорєбрик NEWS»

13.35 «Новини від Христини»

14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «ДжеДАІ-2020»

10.25 «Загублений світ»

13.10 Т/с «Бібліотекарі»

15.50 Х/ф «Гарячі голови»

17.20 Х/ф «Гарячі голови-2»

19.00 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

20.50 Х/ф «Громобій»

22.40 Х/ф «Майстер тай-цзи»

00.35 Х/ф «Допит»

02.00 «Відеобімба-2»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Атлетико». 

1/2 фіналу (2016 р./17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.45, 15.10, 21.15 Чемпіонат 

Італії. Передмова до туру

08.15 «Ювентус» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.50 «Шальке» — «Шахтар». 

1/16 фіналу (2015 р./16). 

Ліга Європи УЄФА

12.40 Журнал. УЄФА Євро-2020

13.10, 1.30, 3.40 Топ-матч

13.20 «Челсі» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2010 р./11). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Тоттенхем» — «Ліон». 

1/16 фіналу (2012 р./13). 

Ліга Європи УЄФА

17.45 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

19.30 «МЮ» — «Динамо» 

(К) (2000 р./01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Італії

23.40 Матч. Чемпіонат Італії. 

Прем’єра

01.50 Матч. Чемпіонат Італії

03.55 «Атлетико» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу 

(2017 р./18). Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенхем» — «Ліон». 

1/16 фіналу (2012 р./13). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30, 

20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч

07.55 «Порту» — «Динамо» 

(К) (2008 р./09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Лаціо» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

12.00, 18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.40 «Бенфіка» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2013 р./14). 

Ліга Європи УЄФА

14.35 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів

16.35 «Баварія» — «Інтер». 1/8 

фіналу (2010 р./11). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.55, 21.40 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Італії

19.45 Футбол NEWS

21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020

23.40 «Рівер Плейт» — «Санта-

Фе». Кубок Лібертадорес

01.50 «Шахтар» — «Валенсія» 

(2006 р./07). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 Матч. Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.45, 1.35 Містична Україна

09.35 Правда життя

10.45 Речовий доказ

11.55 Їжа богів

12.50 Місця сили

14.20 Бойові кораблі

15.15 Небезпечна планета

18.00, 0.40 Вижити в дикій 

природі

19.00 Горизонт

21.00 Земля: наш час

23.45 Битва цивілізацій

02.25 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Х/ф «Весільний 

переполох»

12.10 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»

13.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Американська 

незаймана»

01.30 «Бійцівський клуб»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квартирне питання

09.30 Ідеї ремонту

10.20, 0.10, 3.40 Корисні поради

11.10 Правила життя

12.50, 22.30 Удачний проєкт

16.10 Дачна відповідь

19.10 Шість соток

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Найкращий друг»

12.15 М/ф «Курча Ціпа»

13.45 М/ф «Секрет Робінсонів»

15.30 М/ф «Вартові легенд»

17.15 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морів»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

20.30, 22.30 Країна У-2

23.00 Ігри Приколів

00.00 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

02.35 Теорія зради

03.20 Віталька

UA: Перший

06.00, 4.00, 5.00 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.40, 3.35, 

5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.40 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

08.05 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

09.05 Візуальний код

09.35, 3.10 #ВУКРАЇНІ

10.05 Спецпроєкт «Шлях»

11.05 «Гори — життя над 

хмарами»
12.10 Х/ф «Вінсент на шляху 

до моря»

13.55, 19.55 «Боротьба за 

виживання»

14.25 Телепродаж

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05 Концерт «Кобза»

17.05 Міста та містечка

17.20 «Дикі тварини»
18.00 Х/ф «Іосиф Прекрасний. 

Намісник фараона»

21.20 Наші на «Євробаченні»

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2021 р. 

Фінал

02.05 Д/ф «Бальний король»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.50 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

12.00 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

13.10, 3.30 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2021»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

23.15 Комедія «Діамантова 

рука»

01.15 Мелодрама «Хочу бути 

тобою»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Другий трагічний 

Фантоцці»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Інше 

життя»

13.45 «Речдок. Випереджаючи 

час»

18.00 Х/ф «Дивовижна місіс 

Мей»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

00.10 Х/ф «Хроніки зради»

02.10 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.40 Сьогодні

06.40 Т/с «Врятувати Віру»

15.10 Т/с «Доньки»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.50 Футбол. Контрольна гра 

Україна — Бахрейн

23.00 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць»

01.10 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Принцеса-жабка»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

05.55 Факти

06.20 Не дай себе обдурити

08.15 Більше ніж правда

09.05 Анти зомбі

10.00 Секретний фронт

10.55 Громадянська оборона

11.50, 13.00 Х/ф «Мумія»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Мумія 
повертається»

16.45 Х/ф «Мумія: гробниця 
імператора драконів»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Цар скорпіонів»
22.15 Х/ф «Цар скорпіонів-2: 

сходження воїна»

00.30 Т/с «Перевірка на 

міцність»

02.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.10 «Вар’яти»

07.20 «Таємний агент»

08.40, 10.40 Kids’ Time

08.45 М/ф «Велика втеча»

10.45 Х/ф «Хроніки 

Спайдервіка»

12.30 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

14.30 Х/ф «Суддя Дредд»

16.20 Х/ф «Капітан Марвел»

19.00 Х/ф «Людина-мураха»

21.00 Х/ф «Людина-мураха 

та Оса»

23.10 Х/ф «Паразит»

02.00 Профілактика

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

05.15 Х/ф «Матрос Чижик»

06.45 «Слово предстоятеля»

06.55 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

08.35 Т/с «Смерть у раю»

12.40 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

14.30 Х/ф «Вусатий нянь»

15.55 Х/ф «Наречений із того 

світу»

16.55 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

19.00 Х/ф «Інтердівчинка»

22.00 Х/ф «Право на 

вбивство»

23.55 Х/ф «Вулиці крові»

01.45 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин

07.20, 15.50, 23.45 Мама 

реготала. Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

10.00 М/ф «Темний плащ»

11.40 М/с «Небезпечна зона»

12.30 М/с «Сімпсони»

16.50 Мама реготала

20.30 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»

22.10 Х/ф «Повний 

розковбас»

02.30 Оттак Мастак!

СТБ

03.20 «У пошуках істини»

05.15 «Невідома версія. «Вірні 

друзі»

05.45 «Невідома версія. 

«Дівчата»

06.25 Х/ф «Не можу сказати 

«прощавай»

08.20 Х/ф «Баламут»

10.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

12.55 «Хата на тата»

14.55 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.15 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.25 «Війна за незалежність»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини» з Тарасом 

Березовцом

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «ДжеДАІ-2020»

10.45 «Загублений світ»

13.30 Т/с «Бібліотекарі»

16.00 Х/ф «Політ Фенікса»

18.00 Х/ф «Атака кобри»

20.05 Х/ф «G.I. JOE: Атака 

кобри-2»

22.05 Х/ф «Работоргівля»

00.00 Х/ф «Світ предків»

01.55 «Відеобімба-2»

04.10 «Найкраще»

04.15 «102 Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «Наполі» 

(2017 р./18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45, 15.10, 19.30 Журнал. 

УЄФА Євро-2020

08.15, 17.45, 2.45 Матч. 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 21.45 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Металіст» — «Баєр» 

(2012 р./13). Ліга Європи 

УЄФА

12.40 «AUTO ГОЛ!»

13.10, 2.20, 4.35 Топ-матч

13.20 «Баварія» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу (2008 р./09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2015 р./16). 

Ліга Європи УЄФА

20.00, 22.55 «Великий футбол»

20.50 LIVE. Україна — Бахрейн. 

Контрольна гра

00.00 Журнал Ліги чемпіонів

00.30 «Атлетико» — «Арсенал». 

1/2 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

05.00 «Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2015 р./16). 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30, 

20.55, 4.20 Топ-матч

07.55 «Шахтар» — «Базель» 

(2008 р./09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 14.35 Матч. Чемпіонат 

Італії

12.00, 23.40 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

12.40 «Вільярреал» — 

«Ліверпуль». 1/2 фіналу 

(2015 р./16). Ліга Європи 

УЄФА

16.35 «Реал» — «Атлетико». 

1/2 фіналу (2016 р./17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.25, 2.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

18.55, 21.40 LIVE. Матч. 

Чемпіонат Італії

19.45 Футбол NEWS

21.10 Фінали Ліги чемпіонів 

(2013 р./ 2003 р.)

00.10 «Бока Хуніорс» 

— «Барселона». Кубок 

Лібертадорес

02.30 «МЮ» — «Динамо» 

(К) (2000 р./01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2018 р./1994 р.)

05.00 Профілактика

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

08.40, 1.40 Містична Україна

09.30 Правда життя

10.40 Речовий доказ

11.50, 23.45 Битва цивілізацій

12.45 Місця сили

14.30 Бойові кораблі

15.25 Земля: наш час

18.10, 0.45 Вижити в дикій 

природі

19.10 Дика Мексика

21.00 Небезпечна планета

02.25 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 М/ф «Морська бригада»

12.00 М/ф «Сельма в місті 

привидів»

13.35 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Поганий Санта»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

08.50, 0.10 Ідеї ремонту

09.10 Королева декору

12.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Правила життя

14.40 Шість соток

18.00 Сенсації Екрана

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Курча Ціпа»

10.45 М/ф «Ігор»

12.15 М/ф «Реальна білка»

13.45 М/ф «Тролі»

15.30 М/ф «Панда Кунг-фу-2»

17.15 М/ф «Король-Лев»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

20.30, 22.30, 0.00 Країна У-2

23.00 Сімейка У

23.30 Казки У

00.30 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.15 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 1.30 

Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»

08.20, 22.00 «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 Спецпроєкт «Перехопити 

подих»

14.30 Телепродаж

15.05 Країна пісень

16.10 Концерт. Наталія 

Валевська

16.50 Пісенний конкурс 

Євробачення 2021 р. 

Фінал

21.25 Дорога до Токіо

23.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

23.25 «Світ дикої природи»

00.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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Коли ми вкотре обурюємося 
високими цінами у вітчизняних 
супермаркетах, то мусимо ро-
зуміти: головна причина цього 
— політика центробанків най-
більших розвинених держав 
світу. Рятуючись від наслідків 
пандемії коронавірусу, вони 
буквально накачували свої фі-
нансові системи грішми. Що не 
могло не спричинити інфляцій-
ного вибуху: такого шаленого 
зростання цін світ не знав уже 
доволі давно, інфляція била 
рекорди навіть у традиційно 
спокійному Євросоюзі.
Для вітчизняних експортерів це 
доволі сприятлива ситуація: ми 
маємо змогу заробити більше. 
Але з геополітичного боку — ми 
вступаємо в період турбулен-
тності: як показує історичний 
досвід, саме під впливом сут-
тєвого подорожчання продуктів 
розвалювалися імперії і почина-
лися революції.

Тенденція: дорожчає все
 Індекс Bloomberg Grains, що 
стежить за біржовими котиру-
ваннями головних гравців зер-
нового ринку, нещодавно вста-
новив черговий рекорд за остан-
ні вісім років: зріс на 8%. На 
Чиказькій біржі ф’ючерси на 
кукурудзу перевищили показ-
ник у шість доларів за бушель, 
на сою — 15 доларів. Макси-
мум денного приросту показу-
вали контракти на пшеницю, 
які сягнули вище семи доларів 
за бушель. Минулого місяця, як 
ми пам’ятаємо, пшениця дода-
ла ще 15% у ціні.
 Індекс Bloomberg Agriculture, 
що відслідковує ціни на базові 
продовольчі товари, злетів 
на 76% і оновив максимум за 
6 років. Широкий індекс цін 
ФАО, Сільськогосподарської і 
продовольчої організації ООН, 
що включає 90 найменувань 
товарів, зростає 10 місяців пос-
піль і перебуває на піку з 2014 
року.
 Експерти зазначають: пози-
тивно на ціну зернових на сві-
товому ринку, зокрема, впли-
ває активність Китаю у попиті 
на зерно, який цьогоріч планує 
імпортувати 28 млн тонн про-
дукції. 
 Зрештою, подорожчання 
зернових сьогодні є загальнос-
вітовим трендом зростання цін 
на сировину. Так, останнім ча-
сом ціни на сталь, мідь, куку-
рудзу, какао-боби почали різко 
зростати внаслідок відновлен-
ня світової економіки і до цьо-
го моменту досягли максималь-
ного рівня за кілька років. Ціна 
на мідь за останній рік зросла на 
понад 90%. Головна причина 
— обіцянки країн Заходу сти-
мулювати використання від-
новлюваних джерел енергії та 
електромобілів. Сталь дорож-
чає через те, що Китай скоро-
чує виробництво сталі та алю-
мінію.
 «Федеральна резервна сис-
тема Сполучених Штатів Аме-
рики і центральні банки держав 
продовжують накачувати еко-
номіку грошима, не надто тур-
буючись про інфляцію, а зна-
чить, тенденція продовжиться 
— незважаючи на те, що різке 
зростання цін на сировину в ре-
зультаті призведе до подорож-
чання кінцевої продукції», — 
пише агенція Bloomberg.
 «За останній рік вартість 
кукурудзи подвоїлася, а соє-
вий шрот подорожчав на понад 
40%. На цінах також позна-
чається погана погода, яка під-
риває урожай у ключових краї-
нах-виробниках, таких як Бра-
зилія і Франція», — стверджує 

видання. За даними Deutsche 
Bank, ціни на зерно стрибну-
ли на 70%, цукор подорожчав 
на 60%, рослинні олiї — май-
же вдвічі, до максимуму за 10 
років.
 А тому, за висновками екс-
пертів, від зростання цін на си-
ровину виграють експортери, 
в основному з країн, що розви-
ваються. Імпортери, навпаки, 
постраждають.

Лідери з експорту, відстаючі 
зi зберігання
 Тим часом наша держава 
ввійшла до трійки лідерів з екс-
порту ячменю в світі, наростив-
ши продаж цього товару на 22%. 
Це рекордний обсяг цього зерна 
за останні 10 років, який наша 
країна продала за кордон. Пер-
ше і друге місця з експорту зер-
на у світі займають Франція і 
Росія. Україна в цьому рейтин-
гу на третьому місці.
 За словами аналітиків Ук-
раїнського клубу аграрного біз-
несу, найбільше української 
продукції закупив Китай: 51% 
від усіх поставок. У Саудівсь-
ку Аравію вітчизняні виробни-
ки відправили 15% ячменю. 
На поставки в Лівію припало 
ще 9%. Ми, до речі, стали голов-
ним продавцем ячменю до цієї 
держави — торік відвантажили 
55% усього лівійського імпор-
ту. Перемігши Росію, що займає 
всього 25%, і Болгарію — 11%.
 Не поступаємося ми і щодо 
експорту пшениці. Як ствер-
джують аналітики УКАБ, з ек-
спорту цього зерна Україна та-
кож опинилася в п’ятірці лі-
дерів, разом iз Росією, США, 
Канадою і Францією. Найбіль-
ше українського зерна пішло 
на експорт до Єгипту, а також в 
Індонезію і Бангладеш. Усього 
ж у 2019-2020 маркетинговому 
році Україна експортувала на 
13,5 відсотка більше зернових, 
ніж за попередній період.
 Тим часом виробники збіж-

жя відчувають проблему неста-
чі елеваторних потужностей. 
Так, за даними аналітиків аг-
рарного ринку, різниця між 
урожаєм 2020 року і загальни-
ми елеваторними потужностя-
ми в Україні становить 8 млн 
тонн. У «Рейтингу елеватор-
них потужностей в областях» 
наведено дані, що торік обсяги 
елеваторів України склали 55,3 
млн тонн одноразового збері-
гання, хоча при цьому в країні 
зібрали 63,35 млн тонн зерно-
вих і зернобобових культур.
 При цьому ми спостерігає-
мо позитивну динаміку: у нас 
споруджують нові елеватори, і 
щороку їх потужність зростає 
на кілька мільйонів тонн. Так у 
2020 році вони зросли на 4 млн 
тонн, а в 2019 році — на 3 млн 
тонн.
 Будівництво елеваторів, за 
даними галузевих експертів, 
відбувалося в багатьох регіо-
нах України. Найбільше — на 
660 тис. тонн — зберігання до-
дала Чернігівська область. В 
Одеській області завдяки роз-
ширенню терміналів ця цифра 
зросла на 600 тис. тонн. Також 
наростила потужності в 2020 
році Вінницька область — на 
380 тис. тонн, а Полтавська — 
на 240 тис. тонн.

Інфляція, яка руйнує імперії
 Стрімке прискорення інф-
ляції на ринках продуктів хар-
чування обіцяє світу хвилю со-
ціальних потрясінь, попереджа-
ють аналітики Deutsche Bank. З 
початку 90-х років світова еко-
номіка лише тричі пережива-
ла такий же стрибок цін на про-
довольство. За словами страте-
га банку Джима Ріда, востаннє 
таке відбувалося в 2010-11 ро-
ках і супроводжувалося серією 
повстань і протестів на Близь-
кому Сході, які отримали на-
зву «Арабська весна».
 Революції зі зміною режи-
му відбулися в Тунісі, Єгипті та 

Ємені, громадянська війна спа-
лахнула в Лівії, масові протести 
охопили Бахрейн, Алжир, Ірак, 
Йорданію, Марокко і Оман. З 
Лівану, Судану і Джибуті хви-
лювання докотилися навіть 
до благополучних Саудівської 
Аравії та Кувейту.
 Ситуація, коли зростання 
ціни на їжу призводило до ре-
волюцій і повалення режимів, 
неодноразово повторювалася в 
історії. Скажімо, Великій фран-
цузькій революції 1789 року, 
яка знищила абсолютну монар-
хію, передували кілька невро-
жайних років, через які про-
довольство різко подорожчало. 
Історія повторилася в середині 
XIX століття, коли неврожай 
картоплі кілька років поспіль 
провокував хвилю голоду в Єв-
ропі, за якою настали револю-
ції 1848-49 років. У царській 
Росії голод і неврожаї призве-
ли до «смутного часу» напри-
кінці XVI століття, а пробле-
ми з поставками хліба в Петер-
бург стали останньою краплею, 
що поховала династію Романо-
вих у 1917 році. Прихована ін-
фляція і супутній їй дефіцит 
супрово джували агонію еконо-
міки СРСР наприкінці 1980-х.
 «З урахуванням важких 
випробувань, які вже принесла 
пандемія, нова хвиля потрясінь 
не стане сюрпризом за історич-
ними мірками», — пише Рід, 
додаючи, що при цьому еконо-
міки країн, що розвиваються, 
перебувають у більш уразливо-
му положенні, адже споживачі 
витрачають значно більшу час-
тку доходів на їжу, ніж у розви-
нених державах.

Винні Америка і Європа
 Інфляційну хвилю на сві-
тових ринках, за словами між-
народних експертів, підняли 
центральні банки, закачавши 
у світову фінансову систему 10 
трильйонів доларів грошової 
емісії. За словам Джима Ріда, 

за останній рік сукупний ба-
ланс шести головних світових 
центробанків, включно з ФРС 
США, Європейським центро-
банком і Банком Японії, зріс із 
15 до 25 трлн доларів і продов-
жує зростати, оновлюючи істо-
ричні рекорди.
 Інфляція б’є багаторічні 
максимуми і в західних краї-
нах, але в абсолютних цифрах 
залишається незначною: 2,6% 
в США, 1,3% в зоні євро, 1,7% 
в Німеччині. А в менш розви-
нених країнах ситуація суттє-
во гірша, наприклад, у Туреч-
чині зростання споживчих цін 
перевищило 17%, у Бразилії — 
понад 6%, а в Індії тільки під-
бирається до шестивідсоткової 
позначки. У Росії загальна інф-
ляція встановила п’ятирічний 
рекорд у березні (5,8%), а тем-
пи зростання цін на продукти 
стали максимальними за шість 
років — 8,25%. 
 У Лівані, який торік пережив 
дефолт, інфляція розігналася до 
200% після обвалу національної 
валюти в 10 разів лише за остан-
ній рік. У Нігерії — найбільшій 
економіці Африки — продукто-
ва інфляція досягла 22%, при 
тому, що третина працездатно-
го населення, або 23 мільйони, 
не мають роботи.
 Тодi як західні центробанки 
зберігають процентні ставки на 
нулі і продовжують друкува-
ти гроші, «заливаючи» ринки 
ліквідністю, регулятори країн, 
що розвиваються, змушені йти 
на посилення політики еконо-
мії — у відповідь на прискорен-
ня зростання цін. Так місяць 
тому одразу п’ять центробан-
ків підвищили процентні став-
ки: в Україні, Грузії, Бразилії, 
Туреччині та Росії. Центробанк 
Російської Федерації на квіт-
невому засіданні знову збіль-
шив відсоткову ставку, причо-
му відразу на 50 базових пунк-
тів, до 5% річних, що стало най-
радикальнiшим кроком iз 2014 
року. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Пів царства за хлібину
У світі стрімко зростають ціни на сировину, в тому числі збіжжя: 
ситуація вигідна для експортерів, але небезпечна для держави

■

Стрімке зростання світових цін на продовольство може збільшити заробітки українських експортерів.
Фото з сайту rbc.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Рослини, 
 які економлять гроші

 В Україні плантації енергетичних 
рослин станом на 2019 рік склада-
ли лише 6,4 тис. гектарів. Проте в нас 
налічується близько 4 млн га мало-
продуктивних та деградованих земель, 
вони не є придатними для сільсько-
господарських культур і часто залиша-
ються незадіяними.
 «Вирощування енергетичних рос-
лин — перспективний напрям для Ук-
раїни. Це шлях до швидшої декарбоні-
зації, скорочення викидів парникових 
газів та енергетичної незалежності де-
ржави», — розповів заступник мініст-
ра енергетики України з питань євроін-
теграції Ярослав Демченков. На дум-
ку ж в. о. голови Держенергоефектив-
ності Костянтина Гури, вирощування 
енергетичних рослин на маргінальних 
землях є оптимальним рішенням, яке 
дозволить одночасно отримувати при-
буток iз малопродуктивних земель та 
поступово відновлювати їх родючість 
без додаткових витрат бюджету, також 
заміщувати імпортний газ місцевими 
видами палива і створювати нові ро-
бочі місця, збільшуючи надходження 
до бюджетів усіх рівнів.
 За словами заступника голови Дер-
жавної агенції з енергоефективності та 
енергозбереження України Юрія Ша-
фаренка, максимальний потенціал за-
міщення газу завдяки вирощуван-
ню енергетичних рослин та їх вико-
ристанню для виробництва енергії ста-
новить в еквіваленті близько 20 млрд 
кубометрів на рік. А зважаючи, що у 
2020 році Україна імпортувала майже 
16 млрд кубометрів газу, питання ви-
користання енергорослин як джерела 
біомаси актуальне як ніколи.

■
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Не відразу знайшов «велику 
мову»
 Син селянина із села Русо-
ва, що на Снятинщині, «ви-
годований твердим мужиць-
кий хлібом», Василь Стефа-
ник, як і його вчитель, великий 
Іван Франко, весь свій геніаль-
ний талант поклав на вівтар 
служінню своєму народові: «Я 
люблю мужиків за їх тисячоліт-
ню, тяжку історію, за куль-
туру, що витворила з них лю-
дей, котрі смерті не бояться. За 
тото, що вони є, хоть пройшли 
над ними бурі світові... Є що 
любити і до кого прихилитися. 
За них я буду писати і для них». 
Вся його художня творчість, а 
це книги новел «Синя книжеч-
ка» (1899 р.), «Камінний хрест» 
(1900 р.), «Дорога» (1901 р.), 
«Моє слово» (1905 р.), «Земля» 
(1926 р.), складає лише один 
том, але за художньою вартіс-
тю, ядерною потужністю дум-
ки і чуття ці «застенографо-
вані» драми покутських доль 
варті десятків томів.
 Василь Стефаник не одразу 
знайшов свою «велику мову», 
свій оригінальний стиль. Його 
захоплювали спочатку — під 
час навчання у Краківському 
університеті — нові течії мо-
дернізму. До нас дійшло кілька 
поезій у прозі, у яких, проте, 
звучать мотиви більше зрілого 
Стефаника, ніж Стефаника-мо-
дерніста. «Грими, як грім, що 
найбільшого дуба коле і палить. 
Плач, як ті мільйони плачуть, 
що тінню ходять по світі... Така 
будь, моя бесідо», — так визна-
чається молодий новеліст.
 Життєвий шлях письмен-
ника був нелегким, тернистим, 
а подекуди трагічним. Люди-
на чутливої натури, вразли-
вого характеру, він важко пе-
режив ранню смерть сестри, 
потім — матері, а згодом й дру-
жини Ольги Гаморак, яка зали-
шила йому трьох синів. Звідки 
ж бралася оця енергія творен-
ня? Де джерела громадянської 
мужності і духовного багатс-
тва?
 Це насамперед велика лю-
бов, яка була йому натхнен-
ням. Любов до землі і народу 
(«я свою душу пустив у душу 
народу і там почорнів з розпу-
ки і слів немає»). Тема землі, 
яка у Василя Стефаника асо-
ціюється з самим життям, з 
Україною, — провідний мо-
тив у його новелістиці, який у 
пізніший період творчості ви-
ростає у щось вище, у священ-
ний обов’язок боронити рід-
ний край: «Послідній раз при-
йшов Андрій: він був у мене 
вчений. Тату, каже, тепер іде-
мо воювати за Україну. — За 
яку Україну? — А він підоймив 
шаблев груду землі та й каже: 
оце Україна, а тут, — і справив 
шаблев у груди, — отут її кров; 
землю нашу ідем від ворога від-
бирати. Дайте мені, каже, білу 
сорочку, дайте чистої води, 
аби’м обмивси, та й бувай-
те здорові. — Як та єго шабля 
блиснула та й мене засліпила. 
Сину, кажу, та є ще в мене мен-
ший від тебе, Іван, бери і його на 
це діло: він дужий, най вас обох 

закопаю у цу землю, аби воріг з 
цего коріння її не віторгав у свій 
бік» («Сини»).
 Проблема землі у тодіш-
ній Галичині спонукала Сте-
фаника зачепити у своїй твор-
чості ще одну рану українсь-
кого народу — тему еміграції. 
Іван Дідух (новела «Камін-
ний хрест») з величезною му-
кою прощається з рідною зем-
лею, залишаючи після себе 
тільки піт, кров і камінні хрес-
ти: «Аж як усі зупинилися пе-
ред хрестом, що Іван його пок-
лав на горбі, то він трохи прочу-
няв і показав старій хрест: 
 — Видиш, стара, наш хрес-
тик? Там є вібито і твоє намено. 
Не бійси, є і моє, і твоє...».

Родинні нещастя
 Василь Стефаник козацько-
го роду. Його прапрадід Лука 
після зруйнування Катериною 
II Запорозької Січі в 1775 році 
поселився у містечку Кілія в 
гирлі Дунаю, так утворилася 
Задунайська Січ. Що спонукало 
його сина Теодора потім разом 
зі своїми товаришами-відчай-
духами переселитися до чорно-
земного Покуття — невідомо. 
Теодор, або за місцевою назвою 
Тодор, був працьовитою, світ-
лою людиною, поважав звичаї 
і людей. Село прийняло його, а 
односельці радо запрошували 
стати хрещеним батьком.
 На знак утвердження ук-
раїнства і християнської правди 
він витесав у Косові величезний 
камінний хрест, який дві пари 
волів три дні тягнули до Русо-
ва. Цей знаний у всьому Покут-
ті «Козацький Хрест» як символ 
запорозької слави і українсько-
го буття, стояв як свята реліквія 
нашого роду, допоки більшо-
вицька нечисть не стерла його з 
лиця землі. Дивом уцілів тіль-
ки камінний хрест, воздвигну-
тий рукою Івана Дідуха як сим-
вол розпуки і прощання з рід-
ною землею. Тому, мабуть, він і 
уцілів, щоб показати «нашу не-
здатність» облаштовувати свою 
землю і життя. От, мовляв, яке 
було ваше животіння за Авс-
трії—Польщі, а ми, радянсь-
ка влада, дали вам і землю, і 
волю!
 Теодор, як і кожен украї-
нець, вболівав за продовжен-
ня козацького роду і традицій, 
за славне ім’я Стефаників, але 
щастя такого, якого він хотів, 
не зазнав, бо народилися два 
хлопчики і померли. Далі на-
роджувалися самі дівчата (аж 
дев’ятеро!). Одні вже на конях, 
як амазонки, гасали, дужі й 
красиві, а найменші ще вчили-
ся ходити.
 Нарешті, здавалося, щастя 
усміхнулось Тодорові — на по-
чатку XIX століття народився 
син, якого за народною тради-
цією назвали в честь діда Лу-
кою, по-місцевому — Лукин. 
Вся сім’я колихала хлопчика, 
на руках носила, пилинки зду-
вала з нього, а батько як на кри-
лах літав, робота горіла у його 
руках. Мати, щоб уберегти на-
щадка від смерти, виконала об-
ряд, який, нам видається, не 
має українського коріння: вона 

продала сина циганам-молдова-
нам через двері, а відкупила че-
рез вікно, і за це заплатила од-
ного бика. Нещастя почалося, 
коли Лукина відвели до щой-
но відкритої сільської школи 
(1810), де він якось відразу за-
приятелював із сином місцево-
го дідича, спольщеного єврея. 
Пан поводив себе в селі по-особ-
ливому нахабно: зневажав се-
лян, платив їм за роботу брагою, 
вигнаною двома його гуральня-
ми, споював ціле село. Тодор 
як міг захищав односельців, за 
що пан помстився йому особли-

вою єзуїтською жорстокістю: 
він ніби купив душу дитини, бо 
з цього часу Лукин став як сам 
не свій — почав зневажати свою 
сім’ю, батьків через те, що зна-
лися з голотою, днював і ночу-
вав на панському дворі. 
 Дійшло до того, що він утік 
із дому, та через декілька років 
вернувся, як біблійний блуд-
ний син, щоб стати за постано-
вою дідича війтом села, його 
отаманом. «Витворам» Луки 
не було меж, ніякого людського 
поводження: він ганяв по селу 
на такому дикому чорному ко-
неві, що всі брами перескаку-
вав і гнав односельців канчуком 
на панщину. Село зненавиділо 
його, всі обминали дику чорну 
потвору, як сатану. І село про-
кляло козацького сина. Лука 
метався, вибухав від злості, 
якась внутрішня сила розди-
рала його груди, і не заспокої-
ло його й те, що батько оженив 
його з найкращою на всю окру-
гу козачкою Марією Проскур-
няк. Лука просив прощення у 
громади, віддавши свою землю 
серед села під церкву, а також 
чималий шмат ділянки під за-
будову громадської канцелярії. 
Врешті-решт проклятий син 
козака, що мав би продовжити 
славні традиції, сам виніс собі 
присуд: одного осіннього ранку 
1848 року він повісився на бан-
тині своєї шопи-стодоли.

Мотив долі людської
 З цього часу рід Стефаників пе-
реслідуватиме якесь страшне про-
кляття: час від часу село стрясала 
чергова трагічна звістка — знову 
хтось із Проданів стратився. Про-
данами або Басарабами рід Стефа-
ників назвали саме через оцей об-
ряд продавання дитини. «Вже те-
пер скажу, — нагадує новеліст в 
«Автобіографії», — що в родині 
Стефаників є багато випадків са-
могубств (самовбійств). Мій на-
рис «Басараби» — то є правдива 
історія фамілійна. Дотепер попов-
нили самовбійство за моєї пам’яті 

5 з моєї найблищої родини». 
 Чи не тому у новелістиці 
Стефаника так виразно, чисто 
і рельєфно звучить мотив долі 
людської, а то й більше — фатуму 
чоловіка: «Синя книжечка», 
«Стратився», «Кленові лист-
ки», «Новина», «Діточа приго-
да», «Басараби» та інші. Навіть 
у «Синах» і «Марії» якийсь фа-
тум переслідує Максима і Марію, 
правда, спонуканий вже іншим, 
вищим, благороднішим чинни-
ком —  захистом України. 
 Стефаника часто-густо нази-
вали трагіком. І зовсім «забули» 
такі пророчі думки Івана Франка 
про тональність нарисів новеліс-
та: «Я не бачу у Стефаника ані слі-
ду песимізму... Певно, коли ко-
гось болить, то він кричить, стог-
не, але хіба ж це песимізм? Ні, ті 
трагедії і драми, які малює Сте-
фаник, мають небагато спільно-
го з економічною нуждою; се тра-
гедії душі, конфлікти та драми, 
що можуть mutatis mutandis пов-
торитись у душі кожного чолові-
ка. І в тім лежить їх велика сугес-
тивна сила» («Старе й нове в ук-
раїнській літературі», с. 108). Не 
зважати на цю рису, підкреслену 
великим Каменярем, — значить 
вихолощувати саму сутність лі-
тератури, її гуманістичний зміст, 
загальнолюдський характер, зре-
штою, й національну ідею, і, що 
важливо, поетику твору. 
 Герої таких творів, як «Синя 

книжечка», «Побожна», «Ле-
сева фамілія», «Стратився», 
«Виводили з села», «Давнина», 
«Портрет», «Басараби», «Та-
кий панок», «Скін», «Мати», 
«Діточа пригода», «Суд», 
«Вечірня година», «Сини», 
«Марія» — персонажі зовсім не 
нуждарського циклу і не «за-
робітні люди», якими намагали-
ся їх змалювати, щоб показати, 
які були бідні українці. Не мож-
на забувати й про такі загально-
людські естетичні ідеали у твор-
чості, як солодкий смак твор-
чої праці, вільної праці на своїй 
землі («Марія»), впертості у по-
доланні труднощів настирли-
вою працею («Камінний хрест», 
«Палій»), а також у висвітленні 
такої благородної думки, як за-
хист рідної землі і лад українсь-
кої національної ідеї («Сини», 
«Марія»).
 Василь Стефаник народже-
ний у Русові на благословенному 
Покутті (Прикарпаття) 14 травня 
1871 року, року який дав Україні 
цілу плеяду митців світової сла-
ви (Леся Українка, Микола Во-
роний, Агатангел Кримський, 
Лесь Мартович). Народжений, 
щоб на білому коні із блискучою 
шаблею справедливості і Божої 
правди боротись із диявольською 
злобою, яка випала і на його весь 
рід і на весь український народ. 
І він переміг! Можна про нього 
сказати, що він як жив, так і пи-
сав, як писав, так і жив, справді, 
як святий.
 Великий Покутянин увесь 
час підкреслював своїми вчин-
ками, що він — великий украї-
нець-патріот. Він приїхав на від-
криття пам’ятника Котляревсь-
кому в Полтаві ще у 1903 році, 
був одним з керівників делега-
ції ЗУНРу на знаменитому Акті 
Злуки у Києві. А у 1933 році, у 
розпал тотального винищення 
українства на Великій Україні 
способом нечуваного в історії 
людства Голодомором на пре-
красному чорноземі, що скла-
дає чверть світового запасу най-
кращої родючої землі, хворий 
вже і немічний Стефаник спе-
ціально приїхав до Львова у ра-
дянське консульство й офіцій-
но відмовився від стипендії ук-
раїнського радянського уряду, 
протестуючи проти нелюдсько-
го знищення цілого етносу. 
 Через п’ятдесят літ від само-
страти діда Луки внук Василь 
надрукував у буковинській га-
зеті «Праця» свої перші твори, 
про які Іван Франко скаже, що 
«Його новели — як найкращі 
народні пісні». І повилася сла-
ва Стефаникова по Україні і по 
світу, як «може, найбільшого 
артиста, який появився у нас 
від часу Шевченка» (І. Фран-
ко), і зазвучала молитва праді-
да Василя Тодора біля Козаць-
кого Хреста чистою правдою 
очищення від чорного гріха Лу-
кина, який так необачно продав 
душу сатані. Білий світ Стефа-
ників, біла сорочка, в якій він 
пішов від мами у білий світ, від-
чинили небесну браму — і при-
йняв Господь покаяння його 
і цілого роду, і всього народу, 
і розчинився гріховний блуд 
предків на зоряних просторах 
Чумацького Шляху, а світло 
Василя Стефаника зацвіло бі-
лим цвітом вишні на віки віч-
ні. ■

ПОСТАТЬ

Покутський Велет
Містика в житті письменника козацького роду Василя Стефаника

■

Василь Стефаник разом з Оленою Пчілкою, Михайлом Старицьким, 
Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою, Гнатом Хоткевичем 
та Володимиром Самійленком. 1903 р.

❙
❙
❙

Тема землі, яка у Василя Стефаника асоціюється із 
самим життям, з Україною, — провідний мотив у 
його новелістиці, який у пізніший період творчості 
виростає у щось вище, у священний обов’язок 
боронити рідний край.

Степан МИКУШ, 
доцент кафедри української літератури Львівського національного 
університету імені І. Франка

«Можна б сказати про нього, що він був птахом, який співав, бо му-
сить, співає, і пісня та стає йому необхідністю і нагородою. Можна 
було б сказати, що він був подібним до дерева, яке втрачає листя, 
терпить, вмирає, навесні знову вкривається зеленню. Але Стефа-
ник був людиною, був поетом. Чиста його душа не заплямувала 
себе жодною банальною думкою, жодним негідним почуттям. Як 
на початку був хлопчиком у білій сорочці, так і все життя пройшов, 
як святий», — такими словами пошановував українського пись-
менника його польський друг Вацлав Морачевський, який ставив 
новеліста в один ряд із великими творцями світової літератури.
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«Із відчуттям важкості просинаєшся після чергового змагального дня. 
Однак, коли виходиш на арену, все це швидко забуваєш і намагаєшся 

показати лише свій найкращий результат».
Марта Федіна
українська майстриня артистичного плавання

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коронавірусна пандемія 
радикальним чином змінила 
план підготовки спортсменів 
до Олімпіади в Токіо. Раніше 
розрахований наставниками 
календар довелося доповнити 
роком змагального простою та 
форсованим підготовчим цик-
лом.
 Відтоді, як наприкінці 
зими МОК зняв суворі обме-
ження на проведення офіцій-
них змагань, у світі закипіло 
спортивне життя. По суті, ве-
ликі міжнародні змагання те-
пер проходять у режимі нон-
стоп. Цими ж днями в Буда-
пешті триває чемпіонат Євро-
пи з водних видів спорту. І тут 
українська збірна вже встигла 
розжитися нагородами найви-
щого ґатунку. 
 В останнє десятиліття на-
ціональна команда водних гра-
цій демонструє невпинний про-
грес. На чемпіонаті світу 2019 
року українським синхроніс-
ткам уперше в історії вдалося 
піднятися на найвищу сходин-
ку п’єдесталу. Після того успі-
ху в таборі синьо-жовтих руса-
лок чітко ви значили, що на Іг-
рах у Токіо обов’язково боро-
тимуться за медалі, котрих, до 
слова, представниці українсь-
кого синхронного плавання 
(віднедавна воно зветься ар-
тистичне) раніше не здобува-
ли.
 А на ЧЄ-2021 у столиці 
Угорщини про свій високий по-
тенціал нагадала харків’янка 
Марта Федіна, котрій вдало-
ся стати першою в технічному 
«соло».
 Заскочити так високо 
19-річ  ній українці вдалося не 
в останню чергу завдяки від-
сутності в змагальній когорті 
російських грацій. 
 Щоправда, і за наявності 

в турнірному протоколі пред-
ставниць Росії українсь-
кі «русалки» демонструють 
пристойний рівень.  Усе та ж 
Федіна довільну сольну про-
граму завершила другою, від-

ставши від росіянки Варва-
ри Суботіної на 2,7 бала. Так 
само виграшем «срібла» завер-
шився виступ Федіної в парі з 
Анастасією Сачук у технічно-
му «дуеті». 
 Іще один віцечемпіонський 
титул, пропустивши поперед 
себе титулованих суперниць з 
РФ, здобули українські водні 
грації (Марина та Влада Алек-
сіїви, Федіна, Катерина Рез-
нік, Савчук, Ксенія Сидорен-
ко, Аліна Шинкаренко і Єли-
завета Яхно) за підсумками 
групового виконання техніч-
ної програми.
 Примітно, що лідерка ук-
раїнської збірної Федіна фігу-
рує у всіх медальних сюжетах 
«синьо-жовтих» у Будапешті. 
«Із відчуттям важкості проси-
наєшся після чергового зма-
гального дня. Однак коли вихо-
диш на арену, все це швидко за-
буваєш і намагаєшся показати 
лише свій найкращий резуль-
тат», — зазначила Марта.
 А окрім водних грацій, у 
Будапешті розжитися «золо-
том» уже встигли й вітчизняні 
стрибуни у воду. Ксенія Бай-
ло та Олексій Середа ви грали 
змагання в міксті.
 За спинами молодих ук-
раїнських талантів залиши-
лися потужні дуети з Великої 
Британії, Росії та Німеччини. 
При цьому перевага українсь-
кого дуету над найближчими 
конкурентами склала цілих 
18 балів.■

ВОДНІ ВИДИ

У режимі нон-стоп
Українські «русалки» плідно працюють на континентальному форумі в Будапешті

■

«Золото» й кілька срібних нагород 
уже вибороли українські майстрині
артистичного плавання 
на чемпіонаті Європи 
з водних видів.
Фото з фейсбука.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Епідемічний форсмажор змусив 
УЄФА провести кінцівку попереднього 
розіграшу Ліги чемпіонів у формі «фі-
налу чотирьох», у Лісабоні. Фіналісти 
цьогорічного розіграшу ЛЧ також ви-
рушать до Португалії, хоча, за попе-
редніми планами, головний матч тур-
ніру мав прийняти Стамбул. Європей-
ський футбольний союз офіційно за-
явив, що фінал ЛЧ-2021 перенесено з 
«Олімпійського стадіону Ататюрка» на 
арену «Драгау» в Порту. «Після року, 
котрий пережили вболівальники, було 
б неправильно позбавляти їх можли-
вості на власні очі побачити свої коман-
ди у найважливішій гри сезону. Приєм-
но, що вдалося знайти компроміс», — 
заявив президент УЄФА Александер 
Чеферін. Нагадаємо, що у фіналі ЛЧ-
2021 зіграють дві англійські команди – 
«Челсі» та «Манчестер Сіті» і для фа-
натів обох команд організатори перед-
бачили 12 тисяч квитків. У  Туреччині 
вже готувалися до широкого прийому 
гостей, завбачливо скасувавши вимогу 
для туристів пред’являти на кордоні не-
гативний ПЛР-тест. Натомість уряд Ве-
ликої Британії днями включив Туреч-
чину до списку «червоних» країн, піс-
ля повернення з яких потрібно провести 
десятиденний карантин у готелі за свій 
рахунок.
 З огляду на ці обставини в УЄФА 
хотіли провести фінал на Туманному 
Альбіоні, для цього розглядали локації 
в Лондоні та Бірмінгемі. Утім британсь-
кий уряд відмовився послабити каран-
тинні вимоги для кількох тисяч поваж-
них гостей — спонсорів, європейських 
футбольних функціонерів, VIP-персон 
тощо. Відтак у Європейському футболь-

ному союзі, як і рік тому, знову згадали 
про Португалію, котра однією з перших 
у Європі серйозно послабила протико-
ронавірусні обмеження. На 50-тисячно-
му стадіоні «Драгау» в Порту 29 травня 
готуються прийняти близько 20 тисяч 
глядачів, переважна більшість яких 
прибуде з Великої Британії підтриму-
вати «Манчестер Сіті» та «Челсі».
 Останніми ж днями обговорювала 
футбольна Європа не лише місце прове-
дення фіналу ЛЧ-2021.
 Повідомляється, що УЄФА розпоча-
ло дисциплінарне провадження проти 
«Реала», «Барселони» та «Ювентуса», 
котрі відмовилися виходити зі скан-
дального проєкту під назвою «Європей-
ська Суперліга».
 На відміну від дев’яти інших топ-
клубів Старого світу, котрі вибачили-
ся перед європейському футбольною 
сім’єю за свою розкольницьку діяль-
ність й залишили лави учасників ЄСЛ, 
три вищезгадані гранди зберегли вір-
ність ідеї «грандіозного футбольного 
шоу».

 Тепер ідейним натхненникам Євро-
пейської Суперліги загрожує дворічна 
єврокубкова дискваліфікація.
 Хоча, не виключено, УЄФА все ж 
спробує мирно домовитися з грандами-
відступниками, адже Ліга чемпіонів 

без «Реала», «Барси» та «Юве» миттєво 
втратить свій колорит. Щодо клубів, які 
швидко відмовилися від ідеї створення 
альтернативної Суперліги, то як відкуп 
за свою провину їм доведеться заплати-
ти штраф — 15 мільйонів євро. ■

ФУТБОЛ

За межами доступу
Другий рік поспіль 
обставини не дозволяють 
Стамбулу прийняти фінал 
Ліги чемпіонів

■

Фінал ЛЧ-2021 за участі «Челсі» та «Манчестер Сіті» готуються прийняти в Порту.
Фото з сайту sport.bigmir.net.

❙
❙

«Срібний» дует  Анастасії Савчук та Марти Федіної.❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Люба, чи ти готуватимеш 
мені, поки смерть не розлучить 
нас?
 — Якщо я готуватиму, то смерть 
розлучить нас дуже скоро.

* * *
 Подружжя снідає. Чоловік їсть 
надзвичайно багато. Дружина ди-
виться на нього з подивом.
 — Не турбуйся, я наїдаюся на 
весь день.
 — А я сподівалася, що на весь 
місяць.

* * *
 — Семене Марковичу, а ви що 
мовчите? Висловіть свою думку.
 — Нi, ще скажу якусь дурницю, 
а ви заперечуватимете.
 — Так ви не кажiть дурниці, ска-

жіть що-небудь розумне.
 — Тоді ви мене взагалі знена-
видите.

* * *
 — Чи не дозволиш, сусідко, по-
цілувати тебе? Дуже хочеться мені 
дізнатися, хто солодший — ти чи 
моя дружина?
 — Іди спитай мого чоловіка.

* * *
 На процесi суддя запитує свiдка:
 — Громадянине Петров, а чому 
ви вважаєте, що підсудний був у не-
тверезому стані?
свідок:
 — Так він  заліз у телефонну 
будку, цілу годину там просидів, а 
потім виліз і закричав на всю вули-
цю, що ліфт не працює.

Українцi — герої Францiї
У лавах Нормандiї та Руху Опору

По горизонталі.
 4. Спеціальний хліб, який печуть 
на весілля. 7. Органічна сполука, со-
лодка на смак. 8. Перський цар, який 
воював із давніми греками. 9. Ук-
раїнський народний інструмент і по-
пулярний музичний гурт. 10. Олім-
пійський вид боротьби. 12. Те, що 
віддає касир, якщо йому дали біль-
ше грошей. 14. Одна з двох великих 
річок Месопотамії. 16. Хлібні злаки 
як харчові запаси. 18. Очищене зер-
но проса. 20. Піаніст, який грав під 
час демонстрації німих фільмів. 23. 
Те, що підставляє справжній друг. 
24. Виконавиця пісень і танців у 
японських чайних будинках. 25. Вій-
ськова спеціальність Амет-Хана Сул-
тана та Івана Кожедуба. 26. Місто на 
Харківщині. 
По вертикалі:
 1. Слідча дія з метою виявлен-
ня та фіксації відомостей щодо об-
ставин вчинення злочину. 2. «Очима 
ти сказав мені: «...». Душа склада-
ла свій тяжкий екзамен. Мов тихий 
дзвін гірського кришталю, несказане 
лишилось несказанним». (Ліна Кос-
тенко). 3. Представник української 
етнічної групи, що мешкає в Карпа-
тах. 4. Гора на Кавказі та популярна 
колись марка цигарок без фільтру. 

5. Радіолокатор, який відстежує 
маршрут літака. 6. Велике збуджен-
ня, хвилювання, боротьба інтере-
сів навколо якої-небудь справи. 11. 
Шар ґрунту з травою та корінням. 13. 
Найкращий (чи найбагатший) проша-
рок суспільства. 15. Місто під Киє-
вом. 17. «В кінці ... шумлять верби, 
що я посадила. Нема того козачень-
ка, що я полюбила» (народна пісня). 
19. Розчин борошна, молока і дріж-
джів, на якому печуть хліб та паски. 
20. Високий чоловічий голос у хорі. 
21. Латиноамериканська накидка з 
прорізом для голови. 22. Дніпро, 
Десна, Черемош, Тиса, Дунай. ■

Кросворд №44
від 7—8 травня

Дара ГАВАРРА

 Важко сказати, що цьому субтильному, з 
хлопчачою статурою чоловіку така купа років, 
проте так і є — Рамі Малек днями відсвяткував 
своє 40-річчя. Для американського вуха ім’я та 
прізвище цього голлівудського актора звучать 
дещо екзотично, що й не дивно, адже родина 
Малеків — з Єгипту, хоча сам Рамі народився 
вже у США, в передмісті Лос-Анджелеса.
 Батьки хлопчиків (адже Рамі — з двійнят) 
дуже хотіли, щоб вони отримали хорошу осві-
ту і «справжню» професію, яка дала б змогу 
прогодувати себе і майбутню родину. Один із 
братів, Самі, виконав побажання батьків і став 
учителем, старша сестра Ясмін — лікар, а от 
Рамі здобути престижну професію юриста чи 
лікаря завадили проблеми з риторикою, тож 
шкільний учитель порадив хлопчику походити в 
драматичний гурток, де б він привчився висту-
пати публічно. І вже після першого ж шкільно-
го спектаклю, побачивши очі батьків, Рамі зро-
зумів — він хоче стати актором. Юнак закінчив 
університет Евансвіль в Індіані, де вивчав те-
атр, проте до слави було ще далеко: чим тіль-
ки Малек не займався, поки не став справжнім 
актором, — був офіціантом, готував кебаби й 
шаурму у вуличних закусочних.
 Своїм першим успіхом Рамі Малек вва-
жає зйомки у мінісеріалі легендарних Стівена 

Спілберга та Тома Хенкса «Тихий 
океан», а найбільшим соромом 
— роль єгипетського фарао-
на в «Ночі в музеї», адже, за 
словами актора, грати роль 
єгиптянина лише тому, що 
ти єгиптянин, якось при-
низливо.
 Та попереду Рамі че-
кав тріумф, коли після 
виходу на великі екрани 
байопіку «Богемська 
рапсодія», де він зіграв 
легендарного Фред-
ді Меркюрі, актор про-
кинувся мегапопулярною 
зіркою, а згодом ще й от-
римав за головну роль у цьому 
фільмі свого першого (сподіває-
мося, не останнього) «Оскара». 
Тепер у Малека немає проблем 
із роботою — його запрошують 
на масштабні проєкти, та, нез-
важаючи на популярність, Рамі 
залишається таким же скром-
ним та непублічним молодим 
чоловіком, яким був до слави, 
яка випала йому в доволі зрілому 
віці. ■

з 17 до 23 травня

 Овен (21.03—20.04). Нарештi ви зможе-
те відірватися по повній, адже вдалося укласти 
вигiдний контракт. Старі проблеми легко вирi-
шаться самi по собi.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). На роботi спостерi-
гається складна ситуацiя. Фiнансовi питання ви-
йдуть на перший план, а рішення підкаже інтуїція.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо є якісь 
питання до начальства, не вiдкладайте їх у 
довгий ящик. Можливе пiдвищення на посадi, 
а вiдповiдно й пiдвищення заробiтної плати.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Рак (22.06—23.07). Зробiть приємне 
своїм близьким, адже вони заслуговують на 
це. Це може бути подарунок або сiмейна вечiр-
ка при свiчках.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Лев (24.07—23.08). Настав час розібра-
тися у власному характері. Якщо ви звикли, 
що всi виконують вашi вказiвки, то доведеть-
ся поступитися цим правилом.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Діва (24.08—23.09). Більше уваги приді-
ляйте зовнішності, оскiльки привабливiсть за-
вжди була вашим козирем. Із колегами вдас-
ться налагодити хорошi стосунки.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Терези (24.09—23.10). Не бійтеся 
яскравих фарб, сплесків емоцій, несподіваних 
злетів і падінь. В особисте життя додайте екс-
периментів, i життя завирує навколо вас.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Скорпіон (24.10—22.11). Службовий 
роман не завжди доречний, але не у вашому 
випадку. Ви нарештi знайдете свою другу по-
ловинку, з якою проживете щасливе життя.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

 Стрілець (23.11—21.12). Не варто з та-
ким завзяттям відстоювати свою правоту. 
Зізнайтеся, що припустилися помилки, й од-
разу вiдчуєте легкiсть на душi.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Козеріг (22.12—20.01). Нарешті ре-
зультати вашої праці гідно оцінять. Ви отри-
маєте довгоочiкувану премiю, тож смiливо 
плануйте найбiльшi покупки.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Через неста-
чу грошей доводиться багато працювати. Щоб 
близькi не дорiкали вам, бiльше уваги при-
дiлiть сiм’ї, зокрема дiтям.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). Поставтеся уважно 
до фiнансової перевiрки. Пiдготуйтеся зазда-
легiдь до неї, передивiться всю документацiю. 
Вихiднi проведiть у родинному колi.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23. ■

ЮВІЛЕЙ

Скромність успіху не завада 
Зірка Голлівуду Рамі Малек святкує круглу дату

■

Рамі Малек.❙

15—16 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликi короткi дощi, окремi гро-
зи. Вiтер пiвденний i пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температу-
ра вночi +9...+11, удень +21...+23. Пiслязавтра вночi +9...+11, 
удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невели-
кий дощ. Трускавець: уночi +7...+9, удень +17...+19. Мор-
шин: уночi +8...+10, удень +18...+20. 

13 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 12-17 градусiв, у Днiпрi — 14.
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