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Смітник поблизу 

найбільшого в Україні 

овочевого оптового 

ринку продовжує 

поповнюватися раннім 

урожаєм
стор.3»

Обмін полоненими: 

підлість російських 

окупантів поставила ще 

більше складних питань

Овочевий колапс

стор.5»

35 років тому засновано легендарну 

поетичну групу «Бу-Ба-Бу» («Бурлеск-

Балаган-Буфонада»): як усе починалося — 

цікаві факти з історії славетного 

угруповання
стор.2»

РИМА ТИЖНЯ

Навстріч Великодню
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Таки ж прості єрусалимські пацани, 

І когнітивний дисонанс для них не стрес.

У п’ятницю вони волають: «Розіпни!» 

А у неділю вже кричатимуть: «Воскрес!» 

На все у них відмазка є своя, 

Завжди знаходять правильні слова.

«Політикою не цікавлюсь я...» 

І «я за нього не голосував...» 

Ну трохи в них законність шкутильга, 

Зате виносять вирок без заминки. 

І прокуратор першим одяга 

Футболку «Маю право на помилку»...

■

«Брудна бомба» замість змучених 
бранців?

Священники, котрі дбають таки про паству, а не про пожертви для себе, вживають перед святом Світлого Воскресіння всіх необхідних заходів безпеки.
Фото з сайта dnepr.info.

❙
❙

Ми так жили, немов співали 
джаз...

стор.2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,221 грн 

1 € = 29,635 грн

1 рос. руб. = 0,365 грн

Воскресіння 
єдності
Дотримання необхідних карантинних обмежень у церковних ритуалах 
не применшує ні віри, ні свята духу



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 КВІТНЯ 20202 ІнФорУМ
«У полоні лишилися наші військові, члени диверсійних груп та агентурної 
мережі з числа цивільних, яких катували з особливою жорстокістю... Не можна 
не вітати майбутній обмін, але підхід до цієї проблеми треба повністю змінювати, 
шановний офіс президента».

Станіслав Асєєв
журналіст, звільнений бранець російських 

окупантів.

УКРАЇНА МОЛОДА

кубометрів
природного газу 
протягом січня-

березня 2020 року транзитовано в західному на-
прямку за даними ТОВ «Оператор ГТС Украї-
ни». Це на 7,2 млрд куб. м або на 42% менше, 
ніж за аналогічний період минулого року.

9,8 млрд га лісів
сертифіко-
вано за між-

народною системою сертифікації FSC у 82 країнах 
станом на 1 квітня 2020 року. В Україні, зокрема, 
на цю дату сертифіковано 4,59 млн га лісів, пові-
домляє інтернет-сайт FSC.

гривні
за одинад-
цять робо-

чих днів склала заробітна плата генерального 
прокурора України Ірини Венедіктової на її новій 
посаді, йдеться в офіційній відповіді офісу ген-
прокурора на інформаційний запит «Українсь-
ких новин». 

осіб 
с т а л и 
жертвами 

військового конфлікту на Донбасі 
з 14 квітня 2014 року до 31 берез-
ня 2020 року, за останньою інфор-
мацією управління верховного ко-
місара ООН з прав людини.

гривень
складають штра-
фи для посадо-

вих осіб за випалювання стерні, луків, пасовищ, рос-
линності або її залишків та опалого листя згідно із 
Законом «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України з метою збереження навколишньо-
го середовища». 

209,81 млн 44 тис. 21,42 тис.73 тис. 33
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ПАРЛАМЕНТ

Дух 
Коломойського 
під куполом
Зміни до регламенту — 
обмеження прав опозиції чи шанс 
банківському закону?
Ярина КОРЧИНСЬКА 

 16 квітня Верховна Рада провела друге на одному 
тижні позачергове карантинне засідання. Уся увага 
суспільства прикута до нового каменю спотикання — 
суперечливого проєкту закону щодо змін до регламен-
ту, що забороняє депутатам наполягати на своїх прав-
ках. Правляча коаліція мотивує це тим, що таким чи-
ном можна прискорити прийняття у цілому проєкту 
закону №2571 про банки, так званий «антиколомойсь-
кий» закон, що блокується рекордною кількістю поп-
равок — 16 тис., які затягнуть його прийняття на де-
кілька місяців. Тому надходження траншу МВФ може 
загальмуватись, а без нього влада прогнозує дефолт. У 
разі неприйняття «антиколомойського» закону Украї-
на зможе розраховувати лише на 1,5 млрд доларів за-
мість 8 мільярдів.
 Лідер партії «Європейська солідарність» п’ятий 
президент Петро Порошенко зазначив, що законопро-
єкт щодо регламенту суттєво обмежує права опозиції. 
Тож він висловився проти змін до регламенту, мовляв, 
є можливість без затягування прийняти альтернатив-
ний банківський закон і за основу, і в цілому. Або знай-
ти інший прийнятний варіант. 
 Фракція «Голос» висловилась за підтримку змін до 
регламенту за умови, якщо це буде тимчасовим заходом 
на період карантину для оперативного прийняття важ-
ливих для суспільства змін, а не для того, аби під бла-
говидним приводом встановити монополію «Слуг наро-
ду» на прийняття рішень. 
 Зрештою, монобільшість проголосувала в цілому за 
зміни до регламенту.
 Щодо інших питань порядку денного, то народні де-
путати підтримали проєкт закону №2654 про внесення 
змін до деяких законодавчих актів із приводу посилен-
ня захисту телекомунікаційних мереж. Також прийня-
то Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», що 
дозволяє Кабміну визначати адмінцентри територіаль-
них громад та їхніх територій.
 Законопроєкт «Про оборонні закупівлі» з розгляду 
16 квітня знято. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Як відомо, душу віруси не 
вражають, однак епідемія коро-
навірусу стає випробуванням і 
для духовної сфери. Ось і Велик-
день ми цьогоріч змушені відзна-
чати в особливому форматі. Вчо-
ра, у Чистий четвер, коли бага-
то тернополян традиційно про-
водять генеральне прибирання 
на цвинтарях, останні були по-
рожніми, бо міський штаб із бо-
ротьби з коронавірусом заборо-
нив відвідувати кладовища у пе-
редсвяткові та святкові дні, аби 
запобігти масовому скупченню 
людей (поминальні обряди цер-
ква рекомендувала перенести на 
Троїцьку батьківську поминаль-
ну суботу). Сьогодні біля місце-
вих храмів немає звичної багато-
людної ходи на честь винесення 

Плащаниці, завтра там не ши-
куватимуться довжелезні черги 
для освячення пасок, а в неділю 
святкові служби пройдуть без 
традиційного заповнення хра-
мів вщерть.
 Так, священники Право-
славної церкви України освячу-
ють паски в пекарнях і на хліб-
заводах. А в багатьох селах Тер-
нопільщини, приміром, свя-

щенники об’їжджатимуть оселі 
парафіян і освячуватимуть вели-
кодні кошики біля подвір’їв. Та-
кож, як повідомив Архієпископ 
Тернопільський і Кременецький 
ПЦУ Нестор, віряни можуть ос-
вячувати великодні страви вдо-
ма самостійно: «Священним си-
нодом рекомендовано і такий 
варіант, що, коли буде прочита-
но в храмі молитву на освячен-

ня, люди зможуть долучитися 
до неї через трансляцію. Після 
того як людина помолиться, по-
чувши цю молитву священника, 
вона може самостійно покропи-
ти все святою водою. А Українсь-
ка греко-католицька церква у 
містах біля храмів  встанови-
ла такі правила: достатньо, щоб 
лише одна особа принесла стра-
ви для освячення. При освячен-
ні всі повинні носити захисні 
маски та дотримуватися реко-
мендованої дистанції (2 м).  Ос-
вячення та окроплення проводи-
тимуть із мінімальним часовим 

інтервалом, щоб була рухома 
черга. Вірні, що освятили стра-
ви, повинні якнайшвидше поли-
шати церковне подвір’я.
 Представники обох згаданих 
церков закликали своїх вірян і до 
участі в онлайн службах на Ве-
ликдень замість відвідування 
храмів. Лише ситуація з хра-
мами УПЦ МП залишається не 
зовсім зрозумілою. Адже, як за-
явив у своєму відеозверненні 
настоятель УПЦ МП Онуфрій, 
УПЦ Московського патріарха-
ту, попри карантин, дозволила 
проводити богослужіння на Ве-
ликдень на прихрамових тери-
торіях. Тим часом на головній 
сторінці сайту Почаївської лав-
ри (це сусідній, Кременецький, 
район) розміщено статтю про те, 
що таїнство святого причастя 
не може служити джерелом за-
раження... ■

СВЯТО

Воскресіння єдності
Дотримання необхідних карантинних 
обмежень у церковних ритуалах 
не применшує ні віри, ні свята духу

■

Тактика випаленої землі
 За минулі три доби збройні фор-
мування Російської Федерації та 
їхні посіпаки, порушуючи взяті на 
себе зобов’язання з дотримання ре-
жиму припинення вогню, 20 разів 
обстріляли позиції Об’єднаних 
сил. Противник відкривав вогонь 
із мінометів калібру 82 мм, які, за 
Мінськими домовленостями, ма-
ють зберігатися у районах відве-
дення, а також із гранатометів різ-
них систем, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї.
 Неподалік Станиці Лугансь-
кої, бойовики обстріляли трасера-
ми ділянку з сухостоєм, унаслідок 
чого вогонь підібрався впритул до 
сіл Сизе та Болотене. Про це в ефірі 
«Громадського радіо» розповів міс-
цевий житель, начальник відділу 
інформаційної діяльності Станич-
но-Луганської райдержадміністра-
ції Михайло Шевченко. Рятуваль-
ники загасили полум’я, але це дале-
ко не перша і, вочевидь, не остання 
подібна провокація, зазначив по-
садовець РДА. Позаминулого року 
через такі дії бойовиків згоріло село 
Малинове, минулого року — велика 
ділянка лісу вздовж річки Деркул.
 14 квітня під час планових за-
нять із бойової підготовки у районі 
проведення операції Об’єднаних 
сил загинув оператор групи спе-
ціального призначення 3-го окре-
мого полку спецпризначення імені 
князя Святослава Хороброго, стар-
ший солдат Ігор Вівчаренко. Семе-
ро бійців отримали поранення різ-
ного ступеня важкості, один воїн 
від госпіталізації відмовився. Цьо-
го ж дня внаслідок ворожих об-
стрілів двоє наших воїнів отрима-
ли поранення. За даними розвідки 
Об’єднаних сил, за цей період наші 
підрозділи поранили у відповідь 
щонайменше чотирьох російських 
найманців. 

Обмін полоненими: блюзнірство 
окупантів
 Учора відбувся обмін полонени-
ми. Окупаційна влада Донеччини 
на контрольно-пропускному пун-
кті Майорське передала в Україну 
дев’ять чоловік, із нашого боку пе-
редано десятеро. Другий етап обмі-

ну відбувся в районі мосту поблизу 
Щастя. Планувалося, що там оку-
паційній владі Луганщини переда-
дуть вісім осіб, а українській сто-
роні — десятьох. Проте в момент 
обміну стало відомо про формат 11 
на 4: за даними ЗМІ противника, 
четверо відмовились повертатися в 
окупований Луганськ. 
 Цей обмін, як і минулий, від-
бувався у закритому інформацій-
ному режимі. З нашого боку нови-
ни надходили лише з державних 
інституцій — офісу президента та 
уповноваженої президента у спра-
вах захисту прав людини. І запро-
сили знову лише журналістів росій-
ських телеканалів та медіа окупова-
них Донеччини та Луганщини.
 Напередодні оприлюднили 
списки осіб, запропонованих на об-
мін. Більшість серед «відпущених» 
терористами ОРДЛО — люди з до-
волі, м’яко кажучи, неоднозначною 
біографією. Це викликало обурен-
ня, зокрема, в середовищі українсь-
ких громадян, звільнених раніше. 
Так, Станіслав Асєєв, український 
журналіст, звинувачений окупан-
тами у сприянні роботі українських 
спецслужб, який пробув у полоні 
більше двох із половиною років, у 
«Фейсбуці» розмістив звернення 
родичів українських військових та 
цивільних, які залишаються в по-
лоні бойовиків та окупантів. Асєєв 
наголосив: лише дві людини зі всієї 
32-ї колонії в окупованій Макіївці 
будуть звільнені найближчим ча-
сом. «Більшість хлопців, з якими я 
сидів в «Ізоляції», пропустять вже 
третій (!) обмін. Їхній психологіч-
ний стан украй тяжкий, деякі ду-
мають про самогубство... Я не полі-
тик, тож можу дозволити собі ска-
зати: в полоні наші військові, чле-

ни диверсійних груп та агентурної 
мережі з числа цивільних, яких ка-
тували з особливою жорстокістю... 
Усе це — перша і невідкладна гру-
па на обмін. Дуже важливо каза-
ти не тільки про кількість, а й про 
якість обміну. Я особисто, інші 
звільнені полонені та громадсь-
кі організації готові знову нада-
ти чи президенту, чи пану Єрмаку 
доповідь про долю кожної окремо 
взятої людини... Не можна не віта-
ти майбутній обмін, але підхід до 
цієї проблеми треба повністю змі-
нювати, шановний офіс президен-
та».
 Після звільнення Асєєв мав осо-
бисту зустріч із президентом Зе-
ленським і передав йому список 
тих, хто залишився у полоні. Тоді 
Зеленський емоційно запевнив, що 
зробить усе, аби звільнити українсь-
ких громадян. Проте відмови  вже 
в процесі передачі дають підстави 
вважати, що на підготовчому ета-
пі українською стороною допуще-
но або помилки, або недбалість. Від-
мова означає неякісну верифікацію. 
Що, звісно, буде використано Крем-
лем та їхніми посіпаками у своїх ін-
тересах: звільнено двох громадян 
РФ, які були обвинувачені українсь-
кою стороною у військових злочи-
нах, поставлена галочка в чергово-
му пункті нормандських домовле-
ностей, отримано формальні підста-
ви для вимог виконання Україною 
політичної частини Мінських угод, 
імплементації в наше законодавство 
так званої формули Штайнмаєра. І 
— як бонус — гарантовано чергову 
хвилю нестабільності та протисто-
яння між керівництвом України та 
громадянським суспільством у виг-
ляді емоційних дискусій на тему об-
міну. ■

НА ФРОНТІ

«Брудна бомба» замість 
змучених бранців?
Під виглядом полонених окупанти присилають 
кримінальних злочинців

■Леонід ШКІЛІНДЕЙ
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гривню
— тобто в пів-
тора раза мен-

ше середньої зарплати по Україні офіційно от-
римали в лютому працівники галузі охорони 
здоров’я, за офіційною статистикою МОЗ. Ре-
альна середня зарплата українських медиків 
ще нижча

7 тис. 471 рятувальників
та більше сотні одиниць техніки 
було залучено для протидії вог-

ню у Зоні відчуження протягом десяти днів 
протипожежних робіт, відрапортувала прес-
служба ДСНС. Станом на 7:00 16 квітня від-
критого вогню не спостерігалося. 

випадків 
зараження коронавіру-
сом серед мешканців 

Києво-Печерської лаври підтвердили спеціалі-
зовані лабораторії, перш ніж установу, досі кон-
трольовану Російською православною церквою, 
вдалося закрити на карантин, зізнався очільник 
Києва Віталій Кличко.

могил 
пошкодили зловмис-
ники на кладовищах 

в Ізюмському районі Харківської об-
ласті, викрадаючи металеві опори, 
після чого й потрапили за грати, за-
свідчила пресслужба Нацполіції.

рази 
передбачають підвищен-
ня бюджетного дефіци-

ту зміни до Державного бюджету Украї-
ни на 2020 рік, необхідні для боротьби з 
COVID-19, ухвалені 13 квітня Верховною 
Радою України.
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Є ПРОБЛЕМА

Овочевий 
колапс
Смітник поблизу найбільшого 
в Україні овочевого оптового 
ринку продовжує поповнюватися 
раннім урожаєм
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Терикони гнилої першої зелені, капусти та ре-
диски «прикрасили» Херсонську область після 
того, як комісія з ліквідації наслідків надзвичай-
ної ситуації через коронавірус заборонила робо-
ту оптового овочевого ринку в селі Великі Копані. 
Його прикрили через антисанітарію та наявність 
грубих порушень, що могли спричинити спалах не-
безпечної хвороби COVID-19 не лише у межах Хер-
сонщини, а й по всіх регіонах України. Але непро-
думано жорсткі санкції обернулися непоправними 
збитками для селян.
 — Дві тонни нерозпроданої редиски довелося 
звалити до траншеї та засипати зверху землею, — 
скаржиться фермер Роман Лобанов. — Продавати 
овочі та зелень через соціальні мережі нереально. 
Бо розсилати у посилках по 2-3 кілограми — собі на 
збиток, а закуповувати ранні овочі тоннами прості 
люди точно не зацікавлені.
 Раніше на чотирьох гектарах площі стратегіч-
но важливої торгової «точки» Херсонської області 
закуповували ранні овочі та фрукти практично всі 
супермаркети України. А відтепер тут виросли гі-
гантські гори з гнилої городини.
 — Ми щодня проводили дезінфекцію всієї те-
риторії, роздавали людям маски та антисептики, 
у чому причина закриття , я просто не розумію, — 
обурюється діями контролерів власник ринку «Не-
жданий» Федір Негой. — Нам попередньо пообіця-
ли відкрити ринок із 15 квітня, але кожен день про-
стою для селян — це збитки на десятки тисяч гри-
вень.
 Закриття одного з найбільших оптових ринків 
України обернулося соціальною напругою для ти-
сяч реалізаторів, покупців та місцевих фермерів, 
які працюють на ринку. У розпачі селяни шику-
ються уздовж трас міжнародного значення та на-
магаються продати за безцінь автомобілістам те, 
що раніше охоче забирали за доброю ціною великі 
супермаркети з усієї країни.
 Але більша частина врожаю 2020 усе ж таки 
відправляється на смітник, а жителі родючих зе-
мель Херсонської області змушені щодня рахува-
ти збитки.
 — Селяни влізли у борги та кредити, а тепер 
просто розоряються через карантин, — каже фер-
мер із села Малі Копані Юрій Бєляєв. — Коли від-
криється ринок — невідомо, але багато місцевих 
жителів уже збанкрутували, адже термін збері-
гання першої зелені та молодих овочів дуже корот-
кий...
 Контролюючі органи мотивують рішення по-
рушеннями карантину, зокрема: недотриман-
ням дистанції між торговими точками, браком 
захисних масок у продавців та покупців, відсут-
ністю рукавичок та окулярів. Повідомили, що 
на оптовому ринку незаконно працювали кафе, 
при цьому дезінфекція усієї території ринку не 
проводилася, засоби для гігієни рук були відсут-
ні, контроль за рухом транспорту та температур-
ний контроль не проводили.
 Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Ча-
бан повідомив, що обласна влада розуміє серйоз-
ність ситуації та зацікавлена відновити роботу 
ринку «Нежданий» найближчими днями.
 А ось фермери та аграрії чесно попереджа-
ють: у наступному році овочів та фруктів ук-
раїнці отримають значно менше, адже через те-
перішнє псування ранніх овочів та зелені бага-
тьом просто ні за що буде купувати насіння та 
вирощувати новий урожай. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Відновивши виробниц-
тво танкових двигунів та 
модернізацію броньованих 
машин різної модифікації, 
Завод імені Малишева пок-
ращив тим самим статис-
тику досягнень. На тлі не 
надто успішного минулого 
року теперішні дані сприй-
маються, як справжній ви-
робничий прорив. «За пер-
ші три місяці нам удалося 
забезпечити зростання об-
сягу товарної продукції на 
211 відсотків, — розповів 
директор підприємства Ва-
силь Крилас. — Якщо у січ-
ні-березні минулого року об-
сяг товарного випуску про-
дукції становив близько 142 
мільйонів гривень, то нині 

цей показник сягнув 301 
мільйона гривень. Усього в 
першому кварталі поточно-
го року реалізовано продук-
ції на 326 мільйонів гривень 
— на 68 відсотків більше, 
ніж за аналогічний квартал 
минулого року». 
 Як повідомила прес-
служба ДК «Укроборонп-
ром», до складу якого вхо-
дить підприємство, Завод 
імені Малишева повністю 
виконав запланований обсяг 
робіт у рамках контрактних 
зобов’язань, випустивши за 
три місяці 26 танкових дви-
гунів. Завантаження ви-
робничих потужностей для 
випуску агрегатів триває і 
далі. За словами директо-
ра з виробництва Германа 
Сметаніна, після підписан-
ня нових контрактів у рам-

ках державного оборонно-
го замовлення на наступ-
ні роки, завод готується не 
тільки утримати показники 
товарного випуску військо-
вої продукції, а й збільши-
ти їх. «Найближчим часом 
ми плануємо відвантажити 
чергову партію техніки для 
Міністерства оборони Украї-
ни. Йдеться про партію мо-
дернізованих БМ «Булат», 
— повідомив він. — Крім 
цього, завод завершить ви-
робництво корпусів БТР-4 
для ХКБМ. Філія з випуску 
двигунів також виготовля-
тиме щомісяця 10 двигунів 
згідно із затвердженим гра-
фіком».
 На «чистий» прибу-
ток недавно вийшов також 
Ізюмський приладобудів-
ний завод, який спеціалі-
зується на випуску війсь-
кової оптики. «Цього року 
дохід від реалізації продук-
ції та послуг ДП ІПЗ сяг-
нув позначки майже 475 
мільйонів гривень, — пові-
домила пресслужба ДК «Ук-
роборонпром» із посилання 
на директора підприємства 
Сергія Філоненка. — Це в 
1,5 раза більше, ніж за ана-

логічний період 2018 року. 
При цьому чистий прибуток 
підприємства становить по-
над 82 мільйона гривень, що 
демонструє майже подвійне 
зростання у порівнянні з по-
переднім періодом».
 За словами пана Філо-
ненка, досягти позитив-
ної динаміки розвитку на 
заводі вдалося завдяки ус-
пішному виконанню як 
державних, так і зовніш-
ньоекономічних контрак-
тів. Наразі попитом на сві-
товому ринку озброєнь ко-
ристуються ізюмські денні 
та нічні прилади спостере-
ження для бронетехніки, 
сучасні оптико-електрон-
ні приціли та оптико-елек-
тронні модулі в складі сис-
тем керування вогнем лег-
кої та броньованої техні-
ки. На підприємстві також 
виробляють оптичні еле-
менти для оглядових стан-
цій морського базування 
та прицільних комплек-
сів систем керування вог-
нем. За попередніми підра-
хунками, ізюмці мають усі 
шанси зберегти зростання 
виробничих показників і в 
поточному році. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На обході міста Золото-
ноша, на ділянці автодоро-
ги Бориспіль—Дніпро—За-
поріжжя—Маріуполь ки-
пить робота. Черкаські до-
рожники дружно укладають 
тут 25-сантиметровий шар 
асфальтобетону, і якість їх-
ньої роботи викликає пова-
гу.
 Як пояснюють у Службі 
автомобільних доріг у Чер-
каській області, внаслідок 

тривалої експлуатації, ін-
тенсивного руху великоваго-
вого транспорту, постійного 
недофінансування дорожнь-
ої галузі протягом останніх 
десятиріч автомобільна до-
рога Н-08 зазнала значних 
руйнувань покриття і потре-
бує проведення відповідних 
ремонтних робіт. Наразі тут 
буде реконструйовано та вве-
дено в експлуатацію 11,6 км 
дорожнього покриття. 
 «У межах робіт із ре-
конструкції цієї ділянки 

автодороги Н-08 буде обла-
штовано основу дорожньо-
го «одягу» з трьох шарів ас-
фальтобетону сумарною тов-
щиною 25 см, нове освітлен-
ня транспортних розв’язок, 
розмітки та інформаційних 
знаків, додаткову смугу на 
шляхопроводі через заліз-
ничну колію, приведено ді-
лянки автомобільної доро-
ги до параметрів II техніч-
ної категорії й перенесено 

комунікації», — розпові-
ли фахівці Служби автомо-
більних доріг у Черкаській 
області.
 Технічний нагляд за про-
веденням ремонтних робіт 
здійснюють спеціалісти від-
ділу якості, технічного кон-
тролю та нових техноло-
гій, лабораторії з контролю 
якості Служби автодоріг та 
фахівці «Дорожнього конт-
ролю якості». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Невідкладно приїха-
ти на виклик черкаським 
медпрацівникам у глибин-
ці відтепер допомагати-
муть новенькі легковики 
Renault Duster. Їх придба-
ли коштом державної суб-
венції, вартість усіх авті-

вок — майже 15 мільйонів 
гривень. Як повідомили 
«УМ» в Черкаській ОДА, 
ключі та номерні знаки пе-
редали голова обласної де-
ржавної адміністрації Ро-
ман Боднар та голова об-
лради Анатолій Підгор-
ний.
 «Зараз ці автомобілі 

особливо потрібні сільсь-
кій медицині, — місцеві 
мають бути мобільні. Такі 
автівки для амбулаторій 
ми намагалися закупити 
ще минулоріч. Однак тоді 
їхня ціна, на нашу думку, 
була завищена. Тож на-
разі ми зекономили на цій 
закупівлі мільйон гри-

вень», — розповів голова 
Черкаської обласної де-
ржавної адміністрації Ро-
ман Боднар. За його слова-
ми, зважаючи на обстави-
ни, що склалися, в облас-
ті мають намір рівномірно 
забезпечити всі райони 
транспортом для надання 
невідкладних первинних 
медичних послуг.
 «Наразі попередній 
варіант переглядаємо, 
аби розподілити ці авто-
мобілі для амбулаторій 
відповідно до нагальності 
потреб та віддаленості 
районів», — пояснив пла-
ни стратегічних обласних 
державних служб Роман 
Боднар. ■

НЕ РОЗКІШ

Колеса для фельдшера
Сільським амбулаторіям на Черкащині передали 
32 нових автівки

■

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ

Якість бронебійна
Завод імені Малишева вдвічі 
збільшив обсяги виробництва

■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Скатертиною 
дорога!
Багатостраждальну міжобласну 
трасу лівобережжям Дніпра 
зміцнять шаром асфальтобетону

■

Біля Золотоноші стелять нову дорогу.
Фото надане пресслужбою Служби автомобільних доріг у 

Черкаскій області.

❙
❙
❙



Був авіаносець, 
став вірусоносець
 У сотень моряків єдиного авіанос-
ця французького військово-морського 
флоту «Шарль де Голль» виявили за-
раження коронавірусом. 
 Невеселу новину повідомило 
міністерство оборони Франції. За-
галом на COVID-19  протестували 17 
тисяч 670 моряків флагмана фран-
цузького флоту. Зараження виявили 
у 668 осіб. Результати третини тес-
тів досі не отримані, тож це число, 
вочевидь, зросте. За даними мініс-
терства, понад два десятка людей 
перебувають зараз у госпіталі. Авіа-
носець «Шарль де Голль» залишив 
порт приписки в Тулоні ще 21 січня 
— для підтримки військової опера-
ції французьких військових проти іс-
ламістів у Сирії та Іраку. А потім поп-
рямував у Атлантичний океан і Бал-

тійське море для участі в навчаннях. 
У неділю судно на 11 днів раніше 
призначеного терміну повернуло-
ся в Тулон через спалах коронавіру-
су на борту. Нині екіпаж авіаносця 
ізольований на своїй базі. Мінобо-
рони Франції анонсувало розсліду-
вання обставин зараження моряків.

Власники інтернет-
платформ 
збільшують  прибутки
 Багатство засновника та керів-
ника інтернет-торгівлі Amazon зрос-
ло на 24 млрд доларів після того, як 
високий попит на онлайн-закупи то-
варів збільшив ціну акцій його ком-
панії до нового максимуму. За дани-
ми агенції «Блумберг», Джефф Бе
зос має статки в 138 млрд доларів 
і зміцнив свою позицію найбагат-
шої людини у світі. Компанія Безо-

са виграє від збільшення онлайн-
закупів, які роблять люди, зму-
шені залишатися вдома через спа-
лах коронавірусу. Amazon наймає 
зараз тисячі працівників, аби впо-
ратися зі зростанням попиту. Втім, 
деякі робітники критикують ком-
панію через рівень захисту робочих 
місць, що не гарантує можливості 
уникнути зараження коронавіру-
сом. Пану Безос належить 11% ак-
цій Amazon. Лише у вівторок ак-
ції компанії зросли на 5,3%. Роди-
на Волтонів, якій належить амери-
канський гігант роздрібної торгівлі 
Wal-Mart, також виграла від каранти-
ну. Цього року статки Волтонів зрос-
ли на 5% до 169 млрд доларів, і це 
зробило їх найбагатшою родиною у 
світі, повідомляє «Блумберг».

Мораторій на стягнення 
боргів з найбідніших
 Країни Великої двадцятки (G20) 
в середу, 15 квітня, досягли домовле-
ності щодо підтримки ідеї тимчасово-
го припинення сплати боргів найбід-
нішими країнами світу. Призупинення 
платежів з обслуговування боргів для 
найбідніших країн світу набуде чин-
ності з 1 травня і триватиме до кінця 
2020 року. Передбачається, що мо-
раторій може бути продовжено. Як 
повідомлялося, 13 квітня Міжна-
родний валютний фонд також ух-
валив рішення звільнити від спла-

ти за боргами на шість місяців 25 
найбідніших країн світу. Група G20 
сподівається, що до ініціативи при-
єднаються і приватні кредитори. Гру-
па G20, що об’єднує країни з най-
більшими економіками світу, також 
закликала приватних кредиторів, 
які працюють через Інститут між-
народних фінансів, долучитися до 
ініціативи. Рішення про призупинен-
ня виплат як основного боргу, так і 
відсотків поширюється на всі країни 
Міжнародної асоціації розвитку (IDA), 
які на сьогодні заборгували МВФ та 
Світовому банку. Також це стосуєть-
ся всіх найменш розвинених країн, 
що визначені такими ООН, і які за-
раз мають борги перед МВФ та Сві-
товим банком, зазначає агенція но-
вин «Рейтер».

Ізраїль знову без уряду
 Глава перехідного уряду Ізраї-
лю Біньямін Нетаньяху і спікер Кне-
сету Бені Ганц знову не змогли до-
мовитися про створення уряду. Сто-
рони вичерпали додатковий термін 
у 48 годин, який дав їм для перего-
ворів президент Реувен Рівлін. Цей 
термін сплив о 00:00 у ніч на четвер, 
16 квітня. Президент Рівлін уже за-
явив, що у випадку, якщо Ганц і Не-
таньяху не домовляться, він пере-
дасть мандат на формування кабі-
нету міністрів парламенту. Протягом 
трьох тижнів Кнесет намагатиметь-

ся більшістю голосів (мінімум 61 
зі 120) рекомендувати президенту 
кандидата, який матиме два тижні 
на формування уряду. Якщо за цей 
час уряд не створять, Ізраїль чека-
ють треті повторні вибори через 90 
днів. Ці вибори будуть четвертими 
з квітня 2019 року, тобто за остан-
ні півтора року.

Коронавірус — зброя 
проти друкованих видань
 Для велетенської кількості дру-
кованих видань, які впродовж остан-
ніх десятиліть і так перебувають у стані 
кризи, пандемія може стати останнім 
смертельним ударом. Без читачів, які 
все менше купують друковані примір-
ники в кіосках з огляду на поширення 
коронавірусу, газетам та журналам все 
складніше справлятися з одночасною 
втратою рекламодавців. 
 Криза, в яку занурились великі 
спонсори ринку, загрожує смертель-
ним вердиктом регіональним та місь-
ким виданням. Кінець газетної жур-
налістики передрікали не одне деся-
тиліття, але саме коронавірус може 
прискорити її зникнення. Як стверд-
жують аналітики Бруклінського інс-
титуту у Вашингтоні, найбільші аме-
риканські газети вже відправили ре-
портерів у неоплачувані відпуст-
ки. «Коронавірус — ідеальна зброя 
проти «альтернативних» щоденних 
газет» — пише фонд Німена з роз-

витку журналістики при Гарвардсь-
кому університеті. У США «новою 
жертвою коронавірусу» називають 
навіть журнал для чоловіків «Плей-
бой». Глянцеве видання, яке існува-
ло 66 років, тепер перестало виходи-
ти в американській версії. Видання в 
інших країнах наразі ще тримають-
ся. Газетна криза також може вда-
рити по Франції, де місцева регіо-
нальна преса завжди була важли-
вим джерелом інформації і займала 
окрему нішу ринку друкованих ви-
дань. При цьому пандемія може ста-
ти каталізатором та шансом для пе-
реходу місцевої преси в цифровий 
формат. Бі-Бі-Сі зазначає, що міс-
цеві газети були змушені припинити 
свій випуск у Великій Британії. Так га-
зета County Down Spectator не вийш-
ла вперше за останні 116 років.

У Британії одужала 
найстаріша пацієнтка
 106-річна Конні Тітчен, найс-
таріша британська пацієнтка, яка 
захворіла на коронавірус, одужала. 
15 квітня  її  виписали з лікарні. Лі-
карі проводжали стареньку бурхли-
вими оплесками.  Колишня праців-
ниця магазину, пані Тітчен, потрапи-
ла до лікарні у березні з підозрою 
на пневмонію. 106-річна прабабу-
ся три тижні боролася з хворобою. 
Вона сказала: «Мені дуже пощасти-
ло, що я перемогла цей вірус». ■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Сполучених 
Штатів Дональд Трамп оголо-
сив про тимчасове припинення 
фінансування Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я че-
рез помилки в боротьбі з новим 
вірусом та позицію покірно-
го угодовства стосовно Китаю. 
ВООЗ зазнала невдачі в своєму 
основному обов’язку і має від-
повісти за це, сказав він уве-
чері 14 квітня, виступаючи в 
Білому домі.
 Дональд Трамп звинуватив 
Всесвітню організацію охоро-
ни здоров’я у масштабах кри-
зи, спричиненої коронавірусом. 
За його словами, ця міжнарод-
на організація належно не про-
аналізувала перші повідомлен-
ня про перенесення патогену з 
людини на людину і толерува-
ла факт, що Китай приховував 
інформацію про масштаб загро-
зи. «Якби Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я виконала 
свою роль і відправила експер-
тів до Китаю, щоб вони адекват-
но оцінили ситуацію, епідемію 
можливо було обмежити і кіль-
кість смертельних жертв була 
б невеликою», — сказав аме-
риканський президент. До-
нальд Трамп стверджує: якби дії 
ВООЗ були належними, розмір 
епідемії міг бути у двадцять разів 
меншим. Політик нагадав, що 
ВООЗ була проти закриття кор-
донів із Китаєм, і це виявилося 
згубним для країн, які цього не 
зробили. Президент Трамп пові-
домив, що остаточні рішення 
щодо подальшого фінансування 
ВООЗ він ухвалить після закін-
чення розслідування, як саме ця 
організація реагувала на загро-
зу коронавірусу.
 Діючий президент США ві-
домий у світі особливими емо-
ційними реакціями, які вияв-
ляються в бурхливій трансля-
ції власних дій та висновків. Лі-
карі та психологи час від часу 
ставлять діагнози особі, яка ні-
коли не визнавала і не визнає 
власних помилок, завжди шу-
кає і знаходить винних скрізь, 
але не в колі очолюваної ним 
влади. Трамп завжди оцінює 
власні рішення та дії в суперла-
тивах, — як «геніальні» , «фан-

тастичні» та «єдино правильні», 
а всі невдачі очолюваної ним ад-
міністрації пояснює підступніс-
тю внутрішніх і зовнішніх воро-
гів: Демократичної партії США, 
Євросоюзу, Китаю і десятків та 
сотень інших об’єктів критики. 
 Трамп вивів свою країну з 
ядерної угоди з Іраном, яка го-
тувалася багато років. Також 
вивів США з Паризької кліма-
тичної угоди, до якої так само 
йшли роками, — бо, на його 
думку, жодної проблеми гло-
бального потепління не існує, 
все це вигадки якихось бо-
жевільних фантастів. Власне, 
і на початку поширення коро-
навірусу Трамп ставився до 

нього як до чергового  баналь-
ного грипу, який не вартий зга-
док. А тепер, коли COVID-19 
найболючіше вдарив по Сполу-
чених Штатах, то в цьому винен, 
безумовно, не він сам, як прези-
дент цієї країни, який легковаж-
но відмів перші тривожні сигна-
ли американських  експертів-
епідеміологів, а ВООЗ, — наче 
вона, а не він сидить у Білому 
домі. Роздратування Трам-
па тим, що коронавірус так 
масштабно вдарив по США, по-
яснюється не стільки гуманіз-
мом, скільки тим фактом, що 
цього року він має намір бути 
переобраним на другий прези-
дентський термін. Йдеться ж 

бо про його рейтинги. ВООЗ, як 
будь яка людина чи організа-
ція, не ідеальна і не безпомил-
кова. І саме ВООЗ взяла на себе 
ініціативу й повела світ у ці тяж-
кі часи. Бо світові лідери вияви-
лися переважно розгубленими 
та безпорадними. Тож рішення 
Дональда Трампа позбавити ВО-
ОЗ американського фінансу-
вання є винятково політичним 
і викликане особистими інтере-
сами Трампа. 
 Річний бюджет ВООЗ стано-
вить близько 6,3 млрд доларів, 
він наповнюється за рахунок 
внесків країн-членів ООН. США 
виділили організації близько 
553 мільйонів доларів у 2019 

році. Наступного дня після за-
яви Трампа генеральний ди-
ректор Всесвітньої організації 
охорони здоров’я Тедрос Адха-
ном Гебрейесус закликав світо-
вих лідерів не політизувати ре-
акцію планети на коронавірус.
 «У центрі уваги всіх полі-
тичних партій має бути поря-
тунок їхнього народу. Будь лас-
ка, не політизуйте цей вірус. 
Якщо ви хочете, щоб вас екс-
плуатували, і якщо хочете от-
римати набагато більше мішків 
для тіл, то ви це робите. Якщо 
ви не хочете більше мішків для 
тіл, то утримайтеся від політиза-
ції», — заявив Тедрос у середу, 
15 квітня,  на віртуальній пре-
сконференції в Женеві. Гебрейе-
сус не згадав Трампа на ім’я, але 
прямо відповів на погрози пре-
зидента, заявивши, що в питан-
ні епідемії існує, як і раніше, ба-
гато невідомих, і ми не знаємо, 
як вірус поводитиметься в май-
бутньому.
 Офіційна представниця ВО-
ОЗ Маргарет Харріс також на 
пресконференції в Женеві заяви-
ла, що пандемія COVID-19 у світі 
ще не сягнула свого піку. Як ци-
тує її слова «Рейтер», 90 відсотків 
зараження на цей час реєстру-
ються в Європі та США. При ць-
ому ситуація в Європі неоднорід-
на. Якщо в Італії та Іспанії кіль-
кість щоденних випадків зара-
ження знижується, то епідемія 
продовжує набирати оберти, на-
приклад, у Ве ликій Британії та 
Туреччині. Тим часом деякі 
європейські краї ни вже роз-
почали послаблюва  ти умо ви 
карантину.  За ними пішла та-
кож американська адмініст-
рація Президент США До-
нальд Трамп 16 квітня (за схід-
ноамериканським часом) має 
оголосити план зі зняття об-
межень, запроваджених че-
рез епіде мію коронавірусу. При 
тому, що кількість заражених 
у США станом на 16 квітня ста-
новила 644 тисячі осіб, а кіль-
кість померлих за останню добу 
зросла на 2 тисячі 482 осіб, Трам
п заявив: «Боротьба триває, але 
дані свідчать, що країна пройш-
ла пік». Він додав, що обнадій-
ливі факти дозволяють «доопра-
цювати правила для штатів щодо 
відкриття країни». ■

ВОЛЮНТАРИЗМ

«...А ВООЗ не дам!»
Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров’я 
винна в пандемії коронавірусу

■

Дональд Трамп заявив, що поширення коронавірусу світом 
та США ,зокрема ,стало можливим через безвідповідальність
Всесвітньої організації охорони здоров’я ,і перекрив їй 
фінансування. Від недофінансування організації потерпатимуть 
і тисячі медиків, які зараз перебувають на передовій 
боротьби з вірусом.

❙
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ХРОНІКИ COVID-191■

Екіпаж французького авіаносця достроково перервав участь 
у міжнародних військових навчаннях через епідемію на борту.
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Олександр ІРВАНЕЦЬ, 
Підскарбій «Бу-Ба-Бу»

 На початку все ж таки справ-
ді було слово, і це слово було 
«Бу-Ба-Бу». Цьогоріч, 17 квіт-
ня, виповнюється вже 35 років 
із того дня, коли у Львові перед 
оперним двоє молодих поетів 
(за незримої присутності треть-
ого) зустрілися і вимовили вго-
лос це химерне скорочення трь-
ох слів: «бурлеск — балаган — 
буфонада». 
 Утім, про все по черзі. Я, мо-
лодий учитель із Рівного, приї-
хав до Львова того дня не прос-
то так, а з метою зустрітися там 
з Юрком Андруховичем. Ми 
з ним попередньо познайоми-
лися в січні того ж року на Ір-
пінському семінарі молодих ав-
торів. Окрім Андруховича, там 
було багато молодих — тоді мо-
лодих, а сьогодні вже реномова-
них і визнаних поетів, — зокре-
ма, Оксана Забужко, Іван Мал-
кович. А от Віктор Неборак на 
той семінар не потрапив — та й 
невідомо, як би все склалося і чи 
заснувалася б наша група в та-
кому випадку. Але Віктор тоді 
щойно відбув останні місяці на 
посаді викладача української 
мови й літератури в містечку 
Карбоніт Луганської області. Це 
в межах теперішнього Золотого-
3, про бойові дії в районі якого 
час від часу повідомляють нам 
сьогодні медіа. Випускник ук-
раїнської філології Львівсько-
го університету потрапив туди 
за розподілом і мусив певний, 
досить тривалий, час розсипа-
ти перли українського красно-
го письменства перед учнями 
шахтарського ПТУ. 
 Та на квітень 1985-го Вік-
тор уже повернувся до Льво-
ва. А з Андруховичем він тоді 
певний час уже листувався, 
і Юрко листовно повідомив 
йому про нашу майбутню зус-
тріч перед Львівською оперою. 
Сам же Юрко того ранку проки-
нувся з високою температурою, 
тож поїздку у Львів мусив ска-
сувати. Але під Оперний прий-
шов Віктор, і я упізнав його, ні-
коли доти не бачивши, лише за 
фотографією в альманасі «Віт-
рила», в якому Віктор мав тоді 
одну з перших серйозних пуб-
лікацій. (Я маю добру фізіоно-
мічну пам’ять). Тож, підійшов-
ши до Неборака, я представив-
ся, і ми вже продовжували че-
кати Юрка разом. 
 У теперішнього читача, на-
певно, виникне питання: а що, 
хіба не можна було зателефону-
вати і дізнатися, що там з Андру-
ховичем? Зробити це було мож-
на, але... Мобільних телефонів 
на той час не існувало ні у нас, ні 
на Заході (від слова «взагалі»). 
Щоб сконтактуватися з Юрком, 
треба було йти на спеціальний 
пункт міжміського телефонно-
го зв’язку, — як же архаїчно це 
звучить зараз! Там слід було за-
мовити телефонну розмову з Іва-
но-Франківськом, потім чекати 
в залі, доки телефоністка не ого-
лосить: «Івано-Франківськ, ка-
біна номер...» Це задоволення 
коштувало близько карбован-
ця, і хоча ми з Віктором і мали 
по кілька карбованців у кишені, 
та все ж вирішили витратити їх 
на більш насущні потреби тієї 
миті. Насущними потребами 
виявилися кілька пляшок біло-
го сухого вина. Далі ми тиняли-
ся вулицями й парками, Віктор 
знайомив мене зі «своїм Льво-
вом», ми робили по ковтку і час 
від часу повертались до оперно-
го, в надії таки зустріти Юрка, 
котрий, як ми вважали, просто 
десь забарився. 
 Майже одразу ми почали 
читати один одному наші вірші 

— адже тоді вже мали що чита-
ти. Віктор на той час уже ство-
рив «Прохід Академічною» і 
«Джульбарса», в мене була на-
писана «Травнева балада», 
більш відома як «Санітарочка 
Рая». Навкруг нас вирував пре-
чудовий весняний Львів, лег-
ке біле вино «вливав у юні гор-
ла юний час», мій зворотний по-
тяг на Рівне мав відійти десь аж 
біля 22-ї години, а в моїй сум-
ці було ще кілька бутербродів із 
вареною ковбасою, завбачливо 
прихоплених із дому. Коли до-
дати до цього, що було нам на 
той момент 23-24 роки й почува-
лися ми цілком відповідно своє-
му вікові, то стане зрозуміло, 
що це був один із тих прекрас-
них днів, які запам’ятовуються 
на все життя.
 Вікторове тодішнє листу-
вання з Юрком було достатньо 
інтенсивним, і в одній зі своїх 
епістол Андрухович запропо-
нував започаткувати якийсь но-
вий напрямок у тогочасній ук-
раїнській поезії, на противагу 
«метафористам» і «сповідаль-
никам». Цими двома терміна-
ми тоді оперували літератур-
ні критики, класифікуючи мо-
лодих поетів. Адептом «спові-
дальників» виступав Ярослав 
Мельник, а «метафористів» 
усіляко підтримував Микола 
Рябчук. Та Андрухович не був 
би Андруховичем, якби не за-
хотів вирватися за рамки цих 
визначень, він написав Вікто-
рові, що добре було б створи-
ти якесь таке бурлескно-бала-
ганно-буфонадне угруповання 
із кількох поетів. Віктор блис-
нув схильністю до словотворен-
ня і скоротив це формулювання 
до «Бу-Ба-Бу». Тож «копірайт» 
на назву групи належить Вікто-
рові, а також Юркові. Мені за-
лишалося тільки прийняти це 
визначення, і не скажу, що воно 
мені не сподобалося. 
 Утрьох ми таки зібралися 
досить скоро, через кілька мі-
сяців, уже влітку 1985-го. У 
країні була оголошена пере-
будова, а разом із нею — глас-
ність і прискорення. Суспіль-
на атмосфера відтавала бук-
вально щодня на кілька гра-

дусів. У ту нашу літню зустріч 
разом із нами були ще й Юрій 
Винничук, і Ярослав Довган, і 
Іван Малкович. Власне, Іван і 
загостив нас у своїй садибі в Бе-
резові Нижньому, у серці Кар-
патського краю. Там, на землі 
Стефаника й Франка, натхнен-
ні цілющим гірським повітрям, 
віршами, своїми й чужими, та 
помірними дозами алкоголю, 
бубабісти й визначилися з по-
дальшим напрямом творчості 
й розпочали своє сходження до 
вершин красного письменства. 
Насправді ж перші півтора року 
«Бу-Ба-Бу» існувало на рівні 
квартирників у приватних по-
мешканнях та художницьких 
майстернях, переважно львівсь-
ких. А вже у грудні 1987-го від-
бувся перший великий твор-
чий вечір нашої групи на сцені 
Київського Молодого театру. 
Тоді саме повернувся з Москви 
в Україну невтомний Лесь Та-
нюк, його київські шляхи пере-
тнулися з Небораковими, бо Вік-
тор на той час уже навчався в ас-
пірантурі Інституту літератури, 
і з ініціативи Леся Степановича 
наша трійця отримала нагоду 
виступити з декламацією влас-
них творів у будинку на Проріз-
ній. Молодий театр щойно туди 
перебрався, і вечір «Бу-Ба-Бу», 
здається, був там чи й не найпер-
шою мистецькою акцією. 
 Далі час для «Бу-Ба-Бу» по-
линув із прискоренням, перебу-
дова перетекла у незалежність, 
на Львівській ратуші, а потім і 

над іншими містами замайорі-
ли синьо-жовті прапори, диха-
ти зробилося зовсім вільно, цен-
зура відійшла в минуле, вірші 
писалися, книжки видавали-
ся, кількість виступів поступо-
во збільшувалася, творчі вечо-
ри нашої групи, окрім Львова і 
Києва, відбулися також у Жи-
томирі, Луцьку, Рівному, Івано-
Франківську, Херсоні, Москві, 
Ґданську, Празі і навіть на ко-
раблі — на величному круїзно-
му лайнері World Renaissance, 
де ми в листопаді 1994-го чита-
ли свої вірші хвилям Середзем-
ного моря і письменникам із 
кількох десятків країн Європи. 
А ще в активі «Бу-Ба-Бу» — два 
фестивалі «Вивих» у Львові (в 
1990-му і 1992 роках) із незабут-
німи акціями — «Прокидання 
Поезії» і «Крайслер Імперіал», 
які пройшли на сцені Львівсь-
кого оперного театру, того само-
го, на площі перед яким у квітні 
1985-го було вимовлено уперше 
магічне й загадкове слово «Бу-
Ба-Бу». Власне, про це чимало 
написано і Небораком, і Андру-
ховичем, тож усі цікаві можуть 
звернутися до збірки «Введення 
в «Бу-Ба-Бу» або до есею «Край-
слер Імперіал», де Прокуратор і 
Патріарх подають свої версії тих 
непроминущих подій.
 Три наші титули — Пат-
ріарх, Підскарбій і Прокуратор 
— ми присвоювали кожному із 
досягненням 30-ліття: Андру-
ховичу в березні 1990-го, Ірван-
цеві в січні 1991-го, Неборакові 

у травні того ж 1991-го. А ще з 
1988-го по 2000-й ми вручали 
щорічну премію «Бу-Ба-Бу» за 
кращий вірш року, і тринадцять 
наших лауреатів (саме тринад-
цять, бо останню нагороду було 
присуджено двом поетам), зба-
гатилися кожен свого часу на 
пляшку доброго алкогольного 
напою. Для молоді пояснимо, 
що матеріальним вираженням 
премії була найдорожча пляш-
ка, яку ми могли придбати, зус-
трівшися вперше у році. Список 
лауреатів можна сьогодні відшу-
кати у Вікіпедії, і він розпочи-
нається Іваном Малковичем, а 
завершується іменами Ігоря Ри-
марука та Василя Герасим’юка 
— саме вони й були тими двома 
останніми, тож пляшку вельми 
коштовного коньяку отримали 
також одну на двох. Завершив-
ши перелік своїх «апостолів» 
водночас із кінцем тисячоліття, 
ми за інерцією провели ще кіль-
ка вечорів, зокрема у 2008-му, 
коли вийшло наше велике виб-
ране у видавництві «Піраміда», 
підготовлене Василем Габором. 
У вересні 2012-го нас прийма-
ла велика сцена Рівненського 
драмтеатру, а навесні 2015-го ми 
доволі скромно відзначили своє 
30-ліття читаннями у Львові й 
на київському Книжковому ар-
сеналі. 
 Група «Бу-Ба-Бу» успішно 
проіснувала три з половиною 
десятиліття і з упевненістю ди-
виться у майбуття. Попереду 40-
ліття, а там, дивись, і півстоліт-
ній ювілей відсвяткуємо. Не-
хай віртуально, через мережеві 
сайти, але ми читатимемо свої 
старі й новіші вірші у п’ятницю 
і в суботу, на сторінці київського 
кнайп-клубу «Купідон». А в не-
ділю разом з усіма нашими чи-
тачами зустрічатимемо радіс-
не свято Воскресіння. Колись 
Джон Ленон на гребені своєї 
слави зухвало зауважив, що гру-
па «Бітлз» популярніша за Ісуса 
Христа. Група «Бу-Ба-Бу», звіс-
но, подібних заяв робити не зби-
рається, проте ми свідомі власної 
значущості і продовжуємо грати 
свою роль у цьому нескінченно-
му спектаклі бурлеску, балага-
ну й буфонади. «Бу-Ба-Бу» — 35 
років! Зі святом усіх нас! ■
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Група «Бу-Ба-Бу» вперше на великій сцені. 
Фото Анатолія МІЗЕРНОГО.

❙
❙

ЛІТФРОНТ

Ми так жили, немов 
співали джаз...
35 років тому засновано легендарну поетичну групу «Бу-Ба-Бу» 
(«Бурлеск-Балаган-Буфонада»): як усе починалося — 
цікаві факти з історії славетного угруповання

■

Бубабісти в Рівному у вересні 2012 р.
Фото Тетяни ДАВИДЕНКО.

❙
❙

Перший вечір «Бу-Ба-Бу» в Молодому театрі. Грудень 1997 р. 
Музичний супровід забезпечували Сергій Проскурня, Микола Рябчук 
і Кирило Стеценко.

❙
❙
❙

Підскарбій власною персоною.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей-

2020»

09.50 «ТСН-тиждень»

11.25 «Голос країни 10. 

Найкраще»

14.05, 1.30 Комедія «Королева 

бензоколонки»

15.45, 0.05 Комедія 

«Джентльмени удачі»

17.35 Комедія «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

19.30, 5.45 ТСН

20.15 Комедія «Скажене 

весілля»

22.00 Комедія «Скажене весілля 

2»

23.45 «Дубінізми-2020», с. 10

02.45 Бойовик «Код доступу 

Кейптаун»

05.05 «Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

02.45 «Орел і решка. Карантин»

03.35, 3.30 «Богині ефіру»

04.45, 4.55 Телемагазин

05.15, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.45 «Україна вражає»

08.00, 18.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

09.50 Х/ф «Буркотун»
11.50 Х/ф «Бінго Бонго»
13.50 Х/ф «Приборкання 

норовливого»

15.50 «Жди мене. Україна»

17.40 Новини

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

00.00 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Марко Хук»

01.05 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

04.15 «Орел і решка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

06.50 Зоряний шлях

09.35 Х/ф «Поки ти спав»

11.40, 15.20 Т/с «Ніколи не 

здавайся»

15.00, 19.00 Сьогодні

16.00, 20.00 Т/с «Рік собаки»

21.00 Т/с «Консультант»

23.00, 2.00 Т/с «Чужа жінка»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.15 Т/с «Друзі»

09.20 Діти проти зірок

11.10 Х/ф «Ми — монстри»

13.00 Х/ф «Крабат. Учень 

чаклуна»

15.00 Х/ф «Асистент вампіра»

17.00 Х/ф «Принц Персії: 

піски часу»

19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф «П’ята хвиля»

23.00 Х/ф «На глибині 6 

футів»

00.50 Т/с «Київ удень і вночі»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Т/с «Відділ 44»

06.20 Громадянська оборона

05.15 Факти тижня

09.10 Х/ф «Ной»

11.30, 13.00 Х/ф «Горець»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Олександр»

16.55 Х/ф «Останній рубіж»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Теорія змови Прем’єра

20.05 Х/ф «Паркер»

22.05 Х/ф «Саботаж»

00.00 Т/с «Нюхач»

04.00 Я зняв!

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 20.35 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

00.30 Спостерігач

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Дюймовочка»

06.35 М/ф «Ріккі-Тіккі-Таві»

06.50 Х/ф «Фантазії 

Веснухіна»

09.20, 17.05, 1.45 «Випадковий 

свідок»

11.00 Х/ф «Голос минулого»

14.00 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

15.35 Х/ф «Тридцять три»

18.50 Х/ф «Сержант міліції»

22.30 Т/с «Нарко»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.20 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Південної 

Африки. Документальний 

цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших. Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

09.00 Новини 

09.05 Х/ф «Ромео і 

Джульєтта» 

12.55 Т/с «Полдарк»

18.45 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

20.30 UA.Музика. Кліпи

21.00 Новини 

21.25 Х/ф «Іній»

23.25 Х/ф «Вірний. 

Пристрасть і злочин»

01.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Fontaliza

02.00 Сильна доля. Христина 

Соловій

02.55 Спільно 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода 

СТБ

06.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

09.40 Х/ф «Полювання на 

колишню»

11.50, 14.50 Т/с «Список бажань»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.50 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

22.55 Т/с «Анна Герман»

00.55 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

02.55 «Найкраще на ТБ»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

08.05 «ДжеДАІ-2019»

11.00 «Загублений світ»

12.55 Х/ф «Війни дронів»

14.20 Х/ф «Боксер»

16.05 Х/ф «Подвійний 

форсаж»

18.00 «Таємниці великих 

українців. Андрій 

Шептицький»

19.00 «Таємниці великих 

українців. Мазепа»

20.05 «Таємниці великих 

українців. Симон 

Петлюра»

21.10 Т/с «Звонар»

23.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

9»

00.35 Х/ф «Вбити Білла-2»

02.35 «Облом.UA.»

05.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Yellow

06.10 «Реал» — «Атлетіко» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 

Іспанії

08.00 Топ-матч

08.10 «Лаціо» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Великий футбол»

11.30 «Шахтар» — «Брага» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

14.30 Журнал Ліги чемпіонів

15.00 Yellow

15.10 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Реал» — «Мілан» (2009 

р. /10). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

17.40 Yellow

17.50 «Аугсбург» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

19.35 Хет-трик: Гарет Бейл. 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

19.40 «Інтер» — «Тоттенгем» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

21.30 #Залишайся з футболом

22.30 Футбол NEWS

22.40 «Арсенал» — 

«Барселона». 1/4 фіналу 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

00.30 «Зоря» — «Іллічівець» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

02.15 «Інтер» — «Мілан» (2011 

р. /12). Чемпіонат Італії

04.00 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 «Інтер» — «Наполі» 

(1988 р. /89). Класичні 

матчі Calcio

07.30 «Зоря» — «Іллічівець» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 Топ-матч

09.35 Yellow

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Реал» — «Мілан» (2009 

р. /10). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

11.45 Топ-матч

12.00 «Арсенал» — 

«Барселона». 1/4 фіналу 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.50 Yellow

14.00 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Барселона» — 

«Еспаньйол» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

17.40 «Великий футбол»

19.05 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

19.30 Журнал Ліги чемпіонів

20.00 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм» (2018 р. 

/19). Ліга чемпіонів УЄФА

21.45 «Шахтар» — «Вердер». 

Фінал (2008 р. /09). Кубок 

УЄФА

00.30 Yellow

00.45 «Великий футбол»

02.10 «Шахтар» — «Брага» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

05.10 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55 Містична Україна

07.45, 18.00 Скептик

09.45 Речовий доказ

10.55, 22.50 Секретні території

11.45 Земля 2050 р.

13.35 Титанік: загадка розгадана

15.10 Загадки Всесвіту

16.00 Планета Земля

21.00 За лаштунками

23.40 Під іншим кутом

00.40 Тваринна зброя

01.40 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 Х/ф «Осінь у Нью-

Йорку»

11.20, 17.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф

01.50 Х/ф «Свідок на весіллі»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

10.00 4 весілля

11.00, 17.30 Богиня шопінгу

12.00, 18.30 Супержінка

13.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Панда кунг-фу-3»

15.30 Країна У

21.00 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Королі палат

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.55, 

2.30, 5.20 Новини

09.30, 4.25 Енеїда

10.35 М/с «Книга джунглів»

12.10, 0.30 Телепродаж

12.45 «Це цікаво»

13.20 Х/ф «Іван Сила»

15.00 Прем’єра. Країна пісень

16.00 #ВУкраїні

17.00 «Погляд із середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Суперчуття»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 Х/ф «Аманда»

00.15, 5.40 Пліч-о-пліч

03.00 Д/ф «Прапор. Державна 

символіка»

03.55 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 

12.35 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.10 «Одруження наосліп 5»

15.25 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.45, 0.25 «Одруження наосліп»

01.55 Комедія «Скажене 

весілля»

03.55 Комедія «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
13.50 «Україна вражає»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Добровольці»
00.00 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Майріс Бріедіс»
01.05 Т/с «Несолодка 

пропозиція»
03.35 «Щоденник вагітної»
04.25 «Орел і решка»
04.55 Телемагазин

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 3.10 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Х/ф «Поки ти 
спав»

01.30 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.15 Т/с «Друзі»

09.30 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

12.00 Х/ф «Воскресіння»

13.40 Шалена зірка

15.40, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Х/ф «Аксель»

22.40 Х/ф «Первинний»

00.30 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Теорія змови

11.20, 13.15 Х/ф «Завзяті 
шахраї»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Робокоп»
15.40, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Закляті друзі»

23.30 Х/ф «Шибайголови»
01.20 Т/с «Нюхач»

04.05 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Є сенс

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

20.35 Особливий погляд

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.50 М/ф «Пригоди Буратіно»
07.45 М/ф «Братик Кролик і 

братик Лис»
07.55 М/ф «Жив собі пес»
08.05, 16.50, 20.50, 2.15 

«Випадковий свідок»

08.45 Х/ф «Дурні помирають 
по п’ятницях»

10.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.45 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.15 «Таємниці кримінального 

світу»
15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Т/с «Нарко»
00.15 «Склад злочину»
01.10, 2.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліп 
06.05 Аромати Південної 

Африки. Документальний 
цикл 

07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших. Робін Гуд 
08.00 Новини 
08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 
природу 

08.55 Новини 
09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література 

10.30 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика

11.40 Всеукраїнська школа 
онлайн. Історія України

12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Біологія

12.40 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

12.50 Т/с «Полдарк» 
13.55 НАОНІ — 50 років! 

Ювілейний концерт на 
UA.Культура 

15.35 UA.Музика. Кліпи
15.50 М/ф «Атака вірусів»
16.00 М/ф «Атака вірусів. На 

захист землі» 
16.25 М/ф «Атака вірусів. 

Експеримент»
16.35 М/ф «Атака вірусів. Аргес 

і Голодор»
16.50 М/ф «Рівень Маркуса»
17.05 Т/с «Епоха честі», с. 63
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі» 
19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Прімоштен, 
Трогір, Спліт. Пригоди в 
кемпінгу

19.35 Лекторій. Поезія. 
Найкраще. Ігор Калинець 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 69
21.00 Новини
21.30 Д/ф «Життя і смерть в 

Гуцулії»

22.20 Х/ф «Іній»
00.30 UA.Музика. Кліп 
00.35 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
TEMPESTA DI MARE / 
БУРЯ НА МОРІ

01.55 Сильна доля. ManSound 
02.45 UA.Музика. Кліп 
02.50 Спільно 
03.45 Своя земля. Закарпаття. 

Відновлення, реставрація 
замку

04.00 Енеїда. Григорій Квітка-
Основ’яненко 

04.25 Енеїда. Василь Стефаник
04.55 #ВУкраїні. «Свята 

децентралізація» 
05.25 #ВУкраїні. «Кінець 

аналогу»
05.50 Погода 
 

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман»
07.00 «Все буде добре!»
09.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
11.50, 14.50 «МастерШеф»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»
15.50 «Хата на тата»
18.00 Т/с «Супермама»
18.55 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
00.55 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 21.00 
«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий»
11.10, 12.10 «За фактом»
13.10, 16.15 «Гаряча тема»
14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.30, 17.20 «Загублений 
світ»

07.40 Т/с «Команда А-2»

13.20 Х/ф «Близнюки-
дракони»

15.20 Х/ф «Шанхайський 
полудень»

18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
20.10 Т/с «Звонар»
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»
01.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Барселона» 
(2016 р. /17). Чемпіонат 
Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 
Чемпіонат Італії

08.15 «Мілан» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

10.00 Футбол NEWS
10.10 Yellow. Прем’єра
10.20 #Залишайся з футболом
11.25 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 
Золота колекція Ліги 
чемпіонів

13.15 «Ніч Ліги чемпіонів»
14.05 Суперматч («Хайдук» 

— «Динамо З»). Тревел-
шоу

15.00 Yellow
15.10 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії
15.40 Футбол NEWS
15.50 «Мілан» — «Реал» (2009 

р. /10). Золота колекція 
Ліги чемпіонів

17.35 Журнал Ліги чемпіонів
18.00 «Динамо» (К) 

— «Феєнорд» (2002 р. 
/03). Золота колекція Ліги 
чемпіонів

19.45 Передмова до 
«Барселона» — 
«Динамо» (К) (1997 р. 
/98). Золота Колекція Ліги 
чемпіонів з А. Шевченком

19.50 «Барселона» — 
«Динамо» (К) (1997 р. 
/98). Золота Колекція Ліги 
чемпіонів з А. Шевченком

21.30 #Залишайся з футболом
22.30 Футбол NEWS
22.40 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 
(2009 р. /10). Золота 
колекція Ліги чемпіонів

00.30 «Ворскла» — «Арсенал» 
(К) (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

02.15 «Лаціо» — «Інтер» (2011 
р. /12). Чемпіонат Італії

04.00 «Олександрія» 
— «Карпати». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом
07.00 «Інтер» — «Ювентус» 

(2007 р. /08). Класичні 
матчі Calcio

07.30 «Ворскла» — «Арсенал» 
(К) (2012 р. /13). 
Чемпіонат України

09.15 Журнал Ліги чемпіонів
09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА
10.00 «Мілан» — «Реал» (2009 

р. /10). Золота колекція 
Ліги чемпіонів

11.50 Yellow
12.00 «Великий футбол»
13.30 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії
14.00 «Інтер» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА
16.00 «Алавес» — «Барселона» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 
Іспанії

17.45 «AUTO ГОЛ!»
18.00 Хет-трик: Гарет Бейл. 

Золота колекція Ліги 
чемпіонів

18.05 «Інтер» — «Тоттенгем» 
(2010 р. /11). Золота 
колекція Ліги чемпіонів

19.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 
УЄФА

20.00 «Барселона» — «МЮ». 
1/4 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга чемпіонів УЄФА

21.45 «Атлетіко» — «Фулгем». 
Фінал (2009 р. /10). Ліга 
Європи УЕФА

00.30 Топ-матч
00.40 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 
Золота колекція Ліги 
чемпіонів

02.30 «Ніч Ліги чемпіонів»
03.20 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії
03.35 Журнал Ліги чемпіонів
04.05 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії
04.20 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії
04.55 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії
05.10 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії
05.40 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 1.35 Правда життя
09.30, 0.25 Речовий доказ
10.40, 12.35, 18.05 Тваринна 

зброя
11.35, 17.05 Під іншим кутом
13.30 Там, де нас нема
14.30 Секретні територі
15.25, 23.35 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 Скарби з горища
19.05 Теорія змови
19.50 Секретні території
20.45 Земля 2050 р.
22.35 Планета Земля
02.30 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Гарфілд шоу»
08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.40 «Орел і решка. На краю 

світу»
11.35, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
15.00, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»
15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
01.35 Т/с «Пригоди Геркулеса»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 9.30 Одного разу в Одесі
09.00, 16.30, 21.00 Танька і 

Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
12.00, 18.30 Супержінка
13.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Ліно»
15.30 Країна У
22.00 Сімейка У
00.00 Казки У. Кіно
01.00 Щоденники Темного
02.20 17+
02.50 Теорія зради
03.40 Т/с «Домашній арешт»
04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Попелюшка»
06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 
5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
література

10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Історія України

11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Біологія

12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геграфія

13.10, 15.10 «На карантині»: 
марафон

16.20, 0.30 Телепродаж
16.50 «Дикі тварини»
17.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
18.20 Тема дня
19.20 «Суперчуття»
19.55 «Особливий загін»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 0.00 #ВУкраїні
22.15 Святі та грішні
03.00 Д/ф «Гімн. Державна 

символіка»
03.55 Спільно
04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 КВІТНЯ 2020
21 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
на чотири місяці — 262 грн 48 коп.,

до кінця року — 524 грн 96 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
на чотири місяці — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 684 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,

на чотири місяці — 95 грн 08 коп.

до кінця року — 190 грн 16 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 квітня, і 
ви отримуватимете газету з травня. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го 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.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.35 «Одруження наосліп 5»

15.35 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.45, 23.35 «Світ навиворіт 11: 

Китай»

00.35 Комедія «Скажене весілля 

2»

02.10 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «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»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50 «Україна вражає»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.20 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

23.50 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Мурат Гасієв»

01.30 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

03.45 «Щоденник вагітної»

04.25 «Орел і решка»

05.00 Телемагазин

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 4.00 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.30, 2.00 Т/с «Я житиму»

01.30 Телемагазин

03.30 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.15 Т/с «Друзі»

09.30 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

11.50 Х/ф «Первинний»

13.40 Шалена зірка

15.30, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Страшилки»

22.40 Х/ф «Страшилки 2: 

привиди Хелловіна»

00.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

ICTV

00.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.55 Х/ф «Шибайголови»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Горець»

15.20, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Т/с «Закляті друзі»

23.25 Х/ф «Робокоп»

01.25 Х/ф «Хлопчики-

нальотчики»

03.05 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Про військо

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10 Таємниці війни

18.15, 19.30 Інформаційний вечір

20.35 На власні очі

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Зачарований 

хлопчик»

07.45 М/ф «Капітошка»

07.55, 16.50, 20.50, 2.15 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.45 «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубнікова»

10.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

12.50 «Будьте здоровi»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.35 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Південної 

Африки. Документальний 

цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших. Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія

11.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

12.15 Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

12.50 Т/с «Полдарк» 

14.00 НАОНІ — 50 років! 

Ювілейний концерт на 

UA.Культура 

14.55 Віктор Павлік. Концертна 

програма UNPLUGGED 

2015 

15.40 UA.Музика. Кліп 

15.50 М/ф «Атака вірусів. 

Корабель-міраж»

16.00 М/ф «Атака вірусів. 

Пастки та інтриги»

16.25 М/ф «Атака вірусів. 

Зоврон»

16.35 М/ф «Атака вірусів. Жарти 

природи» 

16.50 М/ф «Рівень Маркуса»

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 64

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі» 

19.15 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. 

Найнебезпечніша пригода 

за всю подорож. Буря в 

горах

19.30 Лекторій. Література. 

Найкраще. Леопольд фон 

Захер-Мазох 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 70

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Древо життя»
00.05 «Життя і смерть у 

Гуцулії». Фільм Богдана 

Кутєпова 

00.50 UA.Музика. Кліп 

00.55 Твоя музика-2020 на 

Суспільному

01.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko

01.55 Сильна доля. БЕZ 

обмежень 

02.45 UA.Музика. Кліп 

02.50 Спільно 

03.45 Своя земля. 

Кропивницький. 

Новоукраїнка. Створення і 

робота ОТГ

04.00 Енеїда. Василь Стефаник

04.25 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

04.55 #ВУкраїні. «Кінець 

аналогу» 

05.25 #ВУкраїні. Новодеркул. 

Кінська сила 

05.50 Погода

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 Т/с «Коли ми вдома»

09.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.15, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.50 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

00.55 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.40 Т/с «Команда А-2»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.45 «ДжеДАІ»

10.35, 17.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура»

15.45 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура-2: Коли 
природа кличе»

19.15 Т/с «Опер за викликом»

20.10 Т/с «Звонар»

22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Валенсія» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 

Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Дженоа» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00 Футбол NEWS

10.10 #Залишайся з футболом

11.15 «Шахтар» — «Рома». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

13.55 Yellow

14.10 Суперматч («Барселона» 

— «Реал»). Тревел-шоу

15.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Марсель» — «Реал» 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

17.40 Yellow

17.50 Передмова до «Реал» 

— «Монако» (2003 р. 

/04). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.55 «Реал» — «Монако». 

1/4 фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

19.35 «Монако» — «Реал». 

1/4 фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.25 Післямова до «Монако» 

— «Реал» (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.30 #Залишайся з футболом

22.30 Футбол NEWS

22.40 «МЮ» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.30 «Говерла» — «Ворскла» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

02.15 «Інтер» — «Рома» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Шахтар» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Інтер» — «Рома» (2010 

р. /11). Класичні матчі 

Calcio

07.30 «Говерла» — «Ворскла» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Марсель» — «Реал» 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

11.45 Топ-матч

12.00 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 

(2009 р. /10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.50 Yellow

14.00 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Барселона» — «Ейбар» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 «Шахтар» — «Селтік» 

(2007 р. / 2008 р.) Золота 

колекція Ліги чемпіонів

19.50 Yellow

20.00 «Барселона» — 

«Тоттенгем» (2018 р. /19). 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.45 «Порту» — «Брага». 

Фінал (2010 р. /11). Ліга 

Європи УЄФА

23.55 Топ-матч

00.10 «Шахтар» — «Рома». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

02.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

02.50 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

03.20 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії

03.35 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії

04.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

04.55 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії

05.10 Журнал Ліги чемпіонів

05.40 «LALIGA ZAP».. Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 1.35 Правда життя

09.45, 0.25 Речовий доказ

10.55, 12.50, 18.15 Тваринна 

зброя

11.50, 17.15 Під іншим кутом

12.20 Погляд зсередини

13.45 Там, де нас нема

14.45, 19.55 Секретні території

15.35, 23.35 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 Скарби з горища

19.10 Теорія змови

20.45 Земля 2050 р.

22.35 Планета Земля

02.30 Великі українці

05.05 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

11.35, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

15.00, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.35 Т/с «Пригоди Геркулеса

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.30, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Королі палат

11.00, 17.30 Богиня шопінгу

12.00, 18.30 Супержінка

13.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Леонардо: місія 

Мона Ліза»

15.30 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Геометрія

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія

12.20, 16.50 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

17.30, 3.55 #ВУкраїні

18.20 Тема дня

19.20 «Суперчуття»

19.55 «Особливий загін»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 Бюджетники

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

00.00 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.40 «Одруження наосліп 5»

15.30 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Кухня»

21.45 Комедія «Матусі»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 Драма «Я з тобою»

02.15 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

05.30, 22.10 «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»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50 «Україна вражає»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Добровольці»

23.50 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Тоні Белью»

01.05 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

02.45 «Щоденник вагітної»

04.00 М/ф «Пригоди Буратіно»

05.05 Телемагазин

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Консультант»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Х/ф «Олександра»

01.30 Телемагазин

02.30 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.15 Т/с «Друзі»

09.30 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

11.50 Х/ф «Машина часу»

13.40 Шалена зірка

15.20, 19.00 Хто зверху?

17.10 Ревізор. Карантин

21.00 Х/ф «Життя»

22.40 Х/ф «Тихе місце»

00.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.30, 13.20 Х/ф «Мерлін»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Вирішує Оністрат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.20 Т/с «Закляті друзі»

23.20 Х/ф «Інферно»

01.30 Х/ф «Еволюція»

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.30 Невигадані 

історії

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

20.35 Гончаренко рулить

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Кіт у чоботях»

06.20 М/ф «Малюк і Карлсон»

07.35 М/ф «Вовка в 

тридев’ятому царстві»

07.50, 16.50, 20.50, 2.20 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.50 «Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

10.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко»

00.15 «Склад злочину»

01.10, 3.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Південної 

Африки. Документальний 

цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших. Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Геометрія

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

11.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвітня історія

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

12.20 Твоя музика-2020 на 

Суспільному

12.50 Т/с «Полдарк» 

14.00 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла

15.05 UA.Музика. Кліп 

15.20 Сильна доля

15.25 UA.Музика. Кліпи

15.50 М/ф «Атака вірусів. Зорі 

пустелі» 

16.00 М/ф «Атака вірусів. 

Перший Криптус»

16.25 М/ф «Атака вірусів. 

Фатальні наслідки»

16.35 М/ф «Атака вірусів. Важке 

співжиття»

16.50 М/ф «Рівень Маркуса»

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 65

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Осінь у Далмації. 

Легендарний Дубровнік. 

Філософія мандрів 

19.30 Лекторій. Кіно. Найкраще. 

Тео Ангелопулос 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 71

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Звір»
23.20 Х/ф «Древо життя»
01.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Деніс Кінчев. 

01.55 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

02.40 UA.Музика. Кліп 

02.50 Спільно 

03.45 Своя земля. Харків. 

Садиба і парк

04.00 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

04.25 Енеїда. Іван Котляревський 

04.55 #ВУкраїні. Новодеркул. 

Кінська сила 

05.25 #ВУкраїні. Життя без 

звуків 

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман»

07.00 «Все буде добре!»

08.45 Т/с «Коли ми вдома»

11.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.15, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.50 «Хата на тата»

18.00 «Супермама»

18.55 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

00.55 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.40 Т/с «Команда А-2»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.45 «ДжеДАІ»

10.35 «Рішала»

12.35, 17.20 «Загублений світ»

13.30 «Помста природи»

14.00 Х/ф «Перстень 
Нібелунгів»

19.15 Т/с «Опер за викликом»

20.10 Т/с «Звонар»

22.00, 23.45 Т/с «CSI: Місце 

злочину-9»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Севілья» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 

Іспанії

08.00 Yellow

08.10 «Торіно» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00 Футбол NEWS

10.10 #Залишайся з футболом

11.15 «Барселона» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

14.15 Суперматч («Рома» 

— «Лаціо»). Тревел-шоу

15.10 Журнал Ліги чемпіонів

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Ліон» — «Реал». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

18.00 «Наполі» — «Порту». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

19.45 «Дніпро» — «АІК» (2012 

р. /13). Ліга Європи УЄФА

21.30 #Залишайся з футболом

22.30 Футбол NEWS

22.40 «Інтер» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.30 Yellow

00.40 «Чорноморець» 

— «Металург» (Д) (2012 

р. /13). Чемпіонат України

02.25 «Наполі» — «Лаціо» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

04.05 «Маріуполь» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Інтер» — «Мілан» (2000 

р. /01). Класичні матчі 

Calcio

07.30 «Чорноморець» 

— «Металург» (Д) (2012 

р. /13). Чемпіонат України

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Ліон» — «Реал». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 Топ-матч

12.00 «МЮ» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.45 Топ-матч

14.00 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Барселона» — «Лас-

Пальмас» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 «Аустрія» — «Металіст» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

19.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Ман Сіті» — «Шахтар» 

(2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 «Бенфіка» — «Челсі». 

Фінал (2012 р. /13). Ліга 

Європи УЄФА

23.55 Топ-матч

00.10 «Барселона» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

02.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

03.10 «LALIGA ZAP». 4-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

03.25 «Bundesliga special». 

Філіппе Коутінью. 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «LALIGA ZAP». 5-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

04.10 «Bundesliga special». 

Берлінське дербі. 

Чемпіонат Німеччини

04.40 «LALIGA ZAP». Чемпіонат 

Іспанії

04.55 «Bundesliga special». 

Еволюція нападників. 

Чемпіонат Німеччини

05.25 «LALIGA ZAP». 7-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 1.35 Правда життя

09.35, 0.25 Речовий доказ

10.45, 12.40, 18.10 Тваринна 

зброя

11.40, 17.10 Під іншим кутом

13.40 Там, де нас нема

14.40, 19.55 Секретні території

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

19.10 Теорія змови

20.45 Земля 2050 р.

22.35 Планета Земля

02.35 Таємниці дефіциту

05.00 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

11.35, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

15.00, 19.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.05, 17.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.35, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Королі палат

11.00, 17.30 Богиня шопінгу

12.00, 18.30 Супержінка

13.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Маленький принц»

15.40 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвітня історія

12.20, 16.50 «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

17.30, 0.00 Перша шпальта

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Особливий загін»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

04.25 Святі та грішні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 КВІТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп 5»

15.30 «Світ навиворіт-9: Японія»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35, 4.50 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху. Дайджест-

2020»

22.15 «Вечірній квартал»

00.05 Бойовик «Червоний 

горобець»

02.20 «#Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова»

ІНТЕР

05.35, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.50 «Україна вражає»

14.45, 15.40, 0.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.50 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Чаз Уізерспун»

03.05 «Жди мене. Україна»

04.45 Телемагазин

05.15 Х/ф «Благі наміри»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий сезон

12.20 Реальна містика. Новий 

сезон

15.30, 4.00 Реальна містика

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Відважні»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Чорна квітка»

01.45 Телемагазин

05.20 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Т/с «Друзі»

10.00 Діти проти зірок

11.50 Х/ф «Страшилки»

13.40 Х/ф «Страшилки 2: 

привиди Хелловіна»

15.10 Х/ф «П’ята хвиля»

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Пророк»

22.40 Х/ф «Екстрасенси»

00.40 Т/с «Київ удень і вночі»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.50 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.00 Антизомбі. Дайджест

11.05 Х/ф «Колонія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Останній рубіж»

15.00, 16.20 Х/ф «Паркер»

17.35, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

22.40 «На трьох»

02.20 Х/ф «Саботаж»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.15 На власні очі

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

09.30, 15.30 Д/с «Планета 

інновацій»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10 Кендзьор

18.15, 19.30 Інформаційний вечір

20.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.00, 23.00 Документальний 

фільм

00.35 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Русалонька»

06.30 М/ф «Сірий вовк & 

Червона Шапочка»

07.30 М/ф «Вій»

07.55, 16.50, 20.50, 2.15 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.45 «Свідок»

09.00 Х/ф «Розслідування»
10.25 Т/с «СБУ. Спецоперація»

12.50, 3.50 «Правда життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко»

00.20 «Склад злочину»

01.05, 2.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Південної 

Африки. Документальний 

цикл 

06.25 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших. Робін Гуд 

08.00 Новини 

08.05 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

08.55 Новини 

09.00 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Біологія

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 

література

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

11.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

12.15 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

12.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. OY Sound 

System

12.50 Т/с «Полдарк» 

14.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 

15.00 UA.Музика. Кліпи

15.50 М/ф «Атака вірусів. Знову 

в дорозі» 

16.00 М/ф «Атака вірусів. 

Жертва Астри»

16.25 М/ф «Атака вірусів. Ракс»

16.35 М/ф «Атака вірусів. 

Тисячолітня секвоя»

16.50 М/ф «Рівень Маркуса»

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 66 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі» 

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Проблема 

велоремонту. Дощове 

прощання. Про посмішки 

19.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Олександр Форманчук

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 72

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Анжело»
23.30 Х/ф «Звір»
01.20 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТНМК

01.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Сестри 

Тельнюк

01.55 Сильна доля. Yurcash 

02.45 UA.Музика. Кліп 

02.50 Спільно 

03.45 Своя земля. 

Кропивницький. Мала 

Виска. Створення і робота 

ОТГ

04.00 Енеїда. Іван Котляревський 

04.25 Енеїда. Остап Вишня 

04.55 #ВУкраїні. Життя без 

звуків

05.25 #ВУкраїні. Велика 

Добронь. Село з перцем 

05.50 Погода

СТБ

05.30 Х/ф «Маска Зорро»
08.10 Х/ф «Легенда Зорро»
10.50 «Супермама»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50, 18.00, 19.00 «Холостяк»

22.45 Т/с «Анна Герман»

00.45 «Містичні історії з Павлом 

Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 17.20, 0.35 «Загублений 

світ»

07.45 Т/с «Команда А-2»

09.25, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.45 «ДжеДАІ»

10.40 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Шангрі-ла: на 
межі зникнення»

15.20 Х/ф «Зоряна брама: 
Початок»

19.15 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
дріфт»

21.10 Х/ф «Втікачі»
23.00 Х/ф «Імперія акул»
02.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Атлетік» 

(2016 р. /17). Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.10 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

09.50 Yellow

10.00 Футбол NEWS

10.10 #Залишайся з футболом

11.15 «Шахтар» — 

«Барселона». 1/4 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

14.20 Yellow

14.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

15.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

15.30 Топ-матч

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Реал» — «Ліон». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 «Боруссія» (Д) — 

«Тоттенгем». 1/8 фіналу 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

19.20 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 «Арсенал» — 

«Галатасарай» (2014 р. 

/15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.30 #Залишайся з футболом

22.30 Футбол NEWS

22.40 «Ліон» — «Баварія». 

1/2 фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.30 «Говерла» — 

«Чорноморець» (2012 р. 

/13). Чемпіонат України

02.15 «Ювентус» — «Рома» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

04.00 «Олімпік» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Ювентус» — «Наполі» 

(2009 р. /10). Класичні 

матчі Calcio

07.30 «Говерла» — 

«Чорноморець» (2012 р. 

/13). Чемпіонат України

09.15 Yellow

09.25 Топ-матч

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Реал» — «Ліон». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 Топ-матч

12.00 «Інтер» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2009 р. /10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.45 Топ-матч

14.00 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Бетіс» — «Барселона» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

17.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.15 Суперматч («Хайдук» 

— «Динамо З»). Тревел-

шоу

19.15 Yellow

19.30 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

20.00 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 «Шлях до Турина»

22.40 «Севілья» — «Бенфіка». 

Фінал (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

01.35 «Шлях до Турина»

01.55 Топ-матч

02.10 «Шахтар» — 

«Барселона». 1/4 фіналу 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

05.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.35 Правда життя

09.35, 0.25 Речовий доказ

10.45, 12.40, 18.10 Тваринна 

зброя

11.40, 17.10 Під іншим кутом

13.40 Там, де нас нема

14.40, 19.55 Секретні території

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

17.40 Погляд зсередини

19.10 Теорія змови

20.45 Земля 2050 р.

22.35 Планета Земля

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

11.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 19.20, 23.50 «Орел і 

решка. Морський сезон»

15.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.45 Х/ф «Закони 
привабливості»

01.35 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 19.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00 Танька і Володька

10.00 Королі палат

11.00, 17.30 Богиня шопінгу

12.00, 18.30 Супержінка

13.00 Панянка-селянка

14.00 Країна У

16.00 М/ф «Льодовиковий 

період 3: ера динозаврів»

21.00 М/ф «Шрек»

22.40 Х/ф «Весільний 
погром»

00.30 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 

література

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

12.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. Біологія

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 «Дикі тварини»

17.30, 0.00, 4.25 Схеми. Корупція 

в деталях

17.55 VoxCheck

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Перша шпальта

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

04.50 #ВУкраїні
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Комедія «Джуніор»

12.05 Комедія «Кара небесна»

14.05 Комедія «Кухня»

18.30 «Розсміши коміка-2020»

19.30, 5.25 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25 «Українські сенсації-2020»

21.30 «Вечірній квартал»

23.05 «Світське життя-2020»

00.00 «Судний день»

01.45 Драма «Я з тобою»

03.45 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

06.40 «Слово Предстоятеля»

06.50 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Д/п «Ірина Білик. 5.0». 

Прем’єра

12.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»

15.30 Т/с «Добровольці»

20.00, 3.05 «Подробиці»

20.30 «Крутіше за всіх. Краще»

22.20 «Концерт Ірини Білик. Без 

гриму. Краще. Про любов»

00.15 Д/п «Ірина Білик. 5.0»

01.20 Х/ф «Міський романс»

03.35 «Україна вражає»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 2.20 Сьогодні

07.30 Т/с «Консультант»

15.35, 23.50, 2.00 Х/ф «Фото 

на недобру пам’ять»

17.40, 21.00 Концерт. З Днем 

народження, Україно!

19.00 Головна тема

22.00 Концерт Олі Полякової

01.30 Телемагазин

02.40 Реальна містика

05.40 Д/ф «Лазурний пил»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10, 8.00 Варьяти

12.10 Хто зверху?

15.50 Х/ф «Аксель»

17.40 М/ф «Нікчемний я»

19.20 М/ф «Нікчемний я-2»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

філософський камінь»

23.50 Х/ф «Коматозники»

02.00 Т/с «Київ удень і вночі»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 «На трьох»

07.15 Перше, друге і компот!

08.05 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

09.00 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

11.30, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День
17.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка» 

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Фантастична 

четвірка» 
21.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка-2»
22.40 Х/ф «Сингулярність»
00.20 Х/ф «Хлопчики-

нальотчики»

02.05 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Планета 

інновацій»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

17.10, 22.00, 23.00, 1.15 

Документальний фільм

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Сім няньок»
07.05 Х/ф «Вічний поклик»
12.15 «Легенди карного 

розшуку»

15.55, 3.30 «Випадковий свідок»

18.25 «Таємниці світу»

19.00, 3.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

21.20 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

23.25 Х/ф «Діамантові пси»
01.15 «Жорстокий спорт»

03.50 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Рівень Маркуса»

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський Тур. Ізраїль. 

Документальний цикл 

12.15 Чилі. Дика подорож. Пума 

— королева Патагонії 

13.20 Чилі. Дика мандрівка. 

Морські ссавці 

14.20 Наша Земля — наші 

океани. Документальний 

фільм 

16.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Проблема 

велоремонту. Дощове 

прощання. Про посмішки 

16.40 Двоколісні хроніки-2019. 

Чорногорія. Дощове 

знайомство. Довкола 

Которської затоки 

17.00 Двоколісні хроніки-2019. 

Чорногорія. Дрова для 

українців. Старовинний 

Бар. Ням-ням. Підсумки

17.25 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Азія посеред 

Європи. В гостях у 

американців. Велобум у 

Шкодері 

17.45 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальна програма 

18.40 Х/ф «Пропала грамота»
20.10 Твоя музика-2020 на 

Суспільному

20.50 UA.Музика. Кліпи

21.00 Новини 

21.20 Ода музиці. Гранд-концерт 

до 80-річчя Лесі Дичко

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Вольфанг Амадей Моцарт. 

Реквієм 

00.20 Скіфія. Царство курганів. 

Документальна програма

00.55 Трипілля. Забута 

цивілізація старої Європи. 

Документальна програма

01.50 Спільно 

02.20 Римма Зюбіна у 

Сіверськодонецьку. 

Репортаж Громадського

02.30 Візитівка Карпат 

02.35 Новини 

03.00 Спільно 

03.30 Своя Земля. 

Документальний цикл

05.50 100 років історії за 100 

хвилин

СТБ

05.15, 3.50 Т/с «Анна Герман»

05.50, 9.30 «Неймовірна правда 

про зірок»

06.45 «Все буде смачно!»

08.30 Т/с «Коли ми вдома»

10.25 Х/ф «Вілла розбрату, 
або Танець сонячного 
затемнення»

11.45 Т/с «Акушерка»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

21.30 «Хата на тата»

22.40 Х/ф «Легенда Зорро»

ПРЯМИЙ

09.00 «Міністерство правди»

09.30, 23.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10 «П’ята колонка»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу в 

прямому ефірі з Лейлою 

Мамедовою

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»

07.40 «ДжеДАІ-2019»

12.45 Х/ф «Солдатики»
14.45 Х/ф «Гра Ендера»
16.45 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-2»
19.00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»
20.45 Х/ф «Ямакасі»
22.20 Х/ф «Смертельний 

ринг»

00.00 Х/ф «Життя обману»
01.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — «Севілья» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.00 Топ-матч

08.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.45 Топ-матч

08.55 #Залишайся з футболом

10.00 Футбол NEWS

10.10 Суперматч («Славія» 

— «Спарта»). Тревел-

шоу. Прем’єра

11.10 Yellow. Прем’єра

11.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

12.15 «Атлетік» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

14.50 Yellow

15.00 Огляд середи. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д) (2012 р. /13). 

Чемпіонат Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

України

19.30 Чехія — Україна. Ліга 

Націй УЄФА

21.20 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

21.50 Yellow

22.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

22.30 Футбол NEWS

22.40 «Рома» — «Баварія» 

(2010 р. /11). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

00.30 «Металург» (З) — 

«Динамо» (2012 р. /13). 

Чемпіонат України

02.15 «Мілан» — «Інтер» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Наполі» — «Лаціо» 

(2000 р. /01). Класичні 

матчі Calcio

07.30 «Металург» (З) — 

«Динамо» (2012 р. /13). 

Чемпіонат України

09.15 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Головна команда»

11.10 Чехія — Україна. Ліга 

Націй УЄФА

13.00 «Головна команда»

13.45 Yellow

14.00 «Ювентус» — «Інтер» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Барселона» — 

«Ювентус» (2017 р. /18). 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.50 Yellow

18.00 Словаччина — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Реал» — «Барселона» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

Іспанії

21.50 Yellow

22.00 «Арсенал» — 

«Галатасарай» (2014 р. 

/15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.50 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

00.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

01.15 «Атлетік» — «Шахтар» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

03.50 Огляд середи. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

05.10 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 1.35 Містична Україна

07.40, 18.00 Скептик

09.30 Речовий доказ

10.40, 23.50 Секретні території

11.30 Земля 2050 р.

13.10, 21.00 Найекстремальніші

16.00 Планета Земля

00.40 Тваринна зброя

02.20 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Земля до початку 

часів»

08.50 М/ф «Земля до початку 

часів-7: камінь Холодного 

Вогню»

10.10 «Ух ти show»

11.15 Х/ф «Молодість за 

страховкою»

12.50 Х/ф «Закони 

привабливості»

14.30, 1.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Життя за межею»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00, 0.50 Панянка-селянка

15.00 Сімейка У

17.20 М/ф «Шрек»

19.00 М/ф «Льодовиковий 

період 4: континентальний 

дрейф»

20.30 Одного разу під Полтавою

22.00 Ігри приколів

23.00 Х/ф «Схід темряви»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

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

5.35 Новини

09.30 Енеїда

10.35 М/с «Книга джунглів»

12.10, 0.30 Телепродаж

12.40 «Це цікаво»

13.15 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. Намісник 

фараона»

15.00 Країна пісень

16.00, 5.10 #ВУкраїні

17.00 «Погляд із середини»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Чилі: дика подорож»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Стрімголов»

02.50 Розсекречена історія

03.40 Д/ф «Війна химер»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.10, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25 «Світ навиворіт»

09.50, 10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

11.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним. 

Чорнобиль»

12.20 Т/с «Чорнобиль»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-10. Фінал»

01.00 Комедія «Джуніор»

02.45 «Світ навиворіт-9: Японія»

ІНТЕР

04.45 Х/ф «А зорі тут тихі...»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

10.55 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.00 «Орел і решка. Карантин»

13.00 «Крутіше за всіх. Краще»

14.50 Х/ф «Кохання без 

кордонів»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Без втечі»

22.25 Х/ф «Гроші на двох»

00.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Рік собаки»

13.00 Т/с «Чорна квітка»

17.00, 21.00 Т/с «Сашкова 

справа»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Моє нове життя»

01.45 Телемагазин

03.00 Т/с «Чужа жінка»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Таємний агент

07.50 Ревізор. Карантин

08.50 Від пацанки до панянки

10.50 Х/ф «Коматозники»

13.00 Х/ф «Життя»

14.50 Х/ф «Пророк»

16.40 Х/ф «Гаррі Поттер і 

філософський камінь»

19.20 Х/ф «Темна вежа»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

таємна кімната»

00.10 Х/ф «Щоденники 

Чорнобиля»

01.40 Т/с «Київ удень і вночі»

02.30 Зона ночі

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Антизомбі. Дайджест

06.40, 8.45 Громадянська 

оборона

07.35 Секретний фронт. 

Дайджест

09.40, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка» 

15.15 Х/ф «Фантастична 
четвірка» 

17.05 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Хеллбой-2: 
Золота армія»

22.40 Х/ф «Хеллбой-3: 
Відродження Кривавої 
королеви»

01.10 Т/с «У полі зору»

02.35 Я зняв!

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 20.10, 2.15 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Всесвітня 

природна спадщина»

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.10, 0.20 Невигадані історії

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Планета 

інновацій»

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.50 Х/ф «Загублене місто»
07.30 «Слово Предстоятеля»

07.40 «Страх у твоєму домі»

11.05 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

12.45 Х/ф «Мерседес» іде від 
погоні»

14.10 Х/ф «Материнська 
обіцянка»

16.55 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

19.00 Х/ф «Летять журавлі»
20.55 Х/ф «Товариш генерал»
22.40 Х/ф «Кінець гри»
00.30 Х/ф «Діамантові пси»
02.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

06.50 Фільм-пост-симфонія «Арка»

07.00 Новини 

07.05 Зона відчуження Донбас. 

Документальна програма

08.00 #ВУкраїні. Сасик. Екологічна 

катасторофа 

08.30 #ВУкраїні. Сваловичі — село 

вдів 

09.00 Новини 

09.05 #ВУкраїні. Орбіта — місто-

примара 

09.35 #ВУкраїні. Чорнобиль. Зона 

чи атракціон?

10.10 «Чорнобиль не загинув, 

він живе у кожному з нас» 

— нащадок чорнобильських 

рабинів. Документальна 

програма «Радіо «Свобода»

10.50 Українська читанка. Оксана 

Забужко

11.00 Чорнобиль. Моя зміна. 

Документальна програма 

«Радіо «Свобода»

11.25 Пекельне відрядження. 

Документальний фільм

12.00 Хвилина мовчання

12.00 Фільм-пост-симфонія «Арка»

12.05 Прип’ять — місто 

Апокаліпсис. Репортаж «Радіо 

«Свобода»

12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви

13.30 Недільне богослужіння 

української церкви християн 

віри євангельської

14.00 Т/с «Полдарк» 

18.50 Прип’ять — місто 

Апокаліпсис. Репортаж «Радіо 

«Свобода»

19.00 Розсекречена історія. 

Чорнобиль. Що встановило 

розслідування катастрофи?

20.00 Чорнобиль. Моя зміна. 

Документальна програма 

«Радіо «Свобода»

20.20 #ВУкраїні. Чорнобиль. Зона 

чи атракціон? 

21.00 Новини 

21.20 Пекельне відрядження. 

Документальний фільм

21.45 Територія кіно. Чорнобиль у 

художньому кіно

22.10 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

23.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Вольфанг 

Амадей Моцарт. Реквієм 

00.00 Трипілля. Забута 

цивілізація старої Європи. 

Документальна програма

00.55 Скіфія. Царство курганів. 

Документальна програма

01.25 Незвідане Закарпаття. 

Ужгородський скансен. 

Документальна програма

01.50 Незвідане Закарпаття. 

Сонячний годинник. 

Документальна програма

02.20 Візитівка Карпат 

02.35 Новини 

03.00 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

03.55 Енеїда. Остап Вишня 

04.25 Енеїда. Ісаак Бабель  

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

06.45, 9.30 «Неймовірна правда про 

зірок»

07.40 «Все буде смачно!»

10.25 «МастерШеф. Професіонали-

2»

12.50 Т/с «Гордість та 

упередження»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55, 20.55 «Один за всіх»

22.05 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00, 22.00 «Ехо України»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з Наталкою 

Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу в прямому 

ефірі з Лейлою Мамедовою

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.10 «Загублений світ»

07.55 «ДжеДАІ-2019»

14.05 Х/ф «Саботаж»
16.00 Х/ф «Остаточний вирок»
17.50 Х/ф «Бойові свині»
19.20 Х/ф «Хороший, поганий, 

мертвий»
21.00 Х/ф «Азартні ігри»
23.00 Х/ф «Універсальний 

агент»
00.35 Т/с «Опер за викликом»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Валенсія» (2017 

р. /18). Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

08.15 «Лаціо» — «Рома» (2014 р. 

/15). Чемпіонат Італії

10.00 Футбол NEWS

10.10 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.40 Топ-матч

10.55 «Шахтар» — «Порту» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

12.45 Огляд віторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

14.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

14.35 Топ-матч

14.45 Суперматч («Славія» 

— «Спарта»). Тревел-шоу

15.40 Футбол NEWS

15.50 «Боруссія» (Д) — «Баварія» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Німеччини

17.40 «Шахтар» — «Динамо» 

(2018 р. /19). Чемпіонат 

України

19.30 Україна — Словаччина. Ліга 

Націй УЄФА

21.20 «Великий футбол»

22.50 Топ-матч

23.10 Суперматч («Славія» 

— «Спарта»). Тревел-шоу

00.10 «Таврія» — «Дніпро» (2012 

р. /13). Чемпіонат України

02.00 Yellow

02.10 «Ювентус» — «Наполі» 

(2012 р. /13). Чемпіонат Італії

04.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.30 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

07.00 «Ювентус» — «Рома 

2000 р. / 2001 р. Рома» 

— «Ювентус» (2003 р. /04). 

Класичні матчі Calcio

07.30 «Таврія» — «Дніпро» (2012 

р. /13). Чемпіонат України

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Головна команда»

11.10 Україна — Словаччина. Ліга 

Націй УЄФА

13.00 «Головна команда»

13.45 Топ-матч

14.00 «Інтер» — «Ювентус» (2014 

р. /15). Чемпіонат Італії

15.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Барселона» — «Челсі». 

1/8 фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.45 «AUTO ГОЛ!»

18.00 Англія — Болгарія. Відбір до 

Євро-2020 р.

19.50 Суперматчі. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Барселона» — «Реал» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

Іспанії

21.50 Топ-матч

22.00 «Рома» — «Баварія» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.50 Журнал Ліги чемпіонів

00.20 «Шахтар» — «Порту» (2014 

р. /15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

02.10 Огляд віторка. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.30 Топ-матч

04.00 Журнал LaLiga World. 

Чемпіонат Іспанії

04.30 Топ-матч

05.00 Журнал Ліги чемпіонів

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 1.35 Містична Україна

07.45, 18.05 Скептик

09.45 Речовий доказ

10.55, 23.50 Секретні території

11.45 Земля 2050 р.

13.25, 21.00 Найекстремальніші

16.10 Планета Земля

00.40 Тваринна зброя

02.20 Теорія змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Земля до початку часів»

08.50 М/ф «Земля до початку 

часів-8: Велика холоднеча»

10.15 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

12.00 Х/ф «Великі надії»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.10 Х/ф «Планета Ка-Пекс»
02.15 «Бійцівський клуб»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Холодне серце»
11.30, 22.45 Панянка-селянка

15.30 М/ф «Льодовиковий період 4: 

континентальний дрейф»

17.15 Х/ф «Подалі від шаленої 
юрми»

19.15 Х/ф «Земля в облозі»
21.00 Х/ф «Схід темряви»
00.45 Щоденники Темного

01.25 17+

02.35 Теорія зради

03.25 Т/с «Домашній арешт»

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

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

5.30 Новини

09.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

10.00 Божественна літургія у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

православної церкви 

України та всеукраїнська 

молитва

11.30, 12.00 Недільна літургія 

української греко-

католицької церкви

12.40, 0.30 Телепродаж

13.15 Х/ф «Йосип 
Прекрасний. Намісник 
фараона»

15.00 Розсекречена історія

15.55 Фільм-пост-симфонія 

«Арка»

16.00 Пекельне відрядження

16.40, 2.50 #ВУкраїні

17.45 Т/с «Епоха честі»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Не хвилюйся, він 
далеко не піде»

03.20 Енеїда

04.10 Сильна доля

05.00 Бюджетники
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Тамара СТАНКОВА 
Рівненська область

 Бути чи не бути електронним щоден-
никам? Це запитання я поставила дирек-
тору Сарненської гімназії, що на Рівнен-
щині, Тамарі Шепель, на що вона без ва-
гань відповіла: «Звичайно, бути! Адже 
це можливість зробити впевнений крок 
вперед у розвитку освітнього процесу, 
але, насамперед, це можливість зроби-
ти його активними учасниками батьків. 
Плануємо з нового навчального року 
відмовитись від ведення паперових що-
денників — батькам не потрібно буде 
купувати ще й їх». 
 Електронні щоденники були запро-
ваджені в двох навчальних закладах 
району з другого семестру цього нав-
чального року. «Прижилась» інновація 
також у Рівненській школі-ліцеї №2. Ін-
тернет- ресурси повідомляють, що до 
проєкту вже підключено 10620 шкіл, 
1028430 учнів; 148514 вчителів; 253060 
батьків. Давно й успішно його викорис-
товують в Литві, Польщі, Ізраїлі та й в 
інших країнах. Унікальний шкільний ін-
тернет-проєкт «Моя школа», який ви-
користовують Сарненська гімназія та 
ліцей №2, був розроблений литовсь-
кою компанією Nevda ще в 2004 році. 
Литовські школи практикують його з 
2008 року, а українські — з 2019 року. 
Однією з перших в Україні до проєкту 
долучилась Вінничина. Найактивніши-
ми користувачами стали гімназії №1 та 
№6 і школа №27 м. Херсон, школа №66 
м. Маріуполь, №7 м. Стрий. Тож бачи-
мо, що ми в авангарді інноваторів в Ук-
раїні.
 Варто зазначити, що електронний 
щоденник — це лише невеличка скла-
дова проєкту, хоча надзвичайно ваго-
ма. Нерадиві «здобувачі освіти» втра-
тили можливість одвічних відмовок 
на кшталт «не питали», «нічого не за-
давали», «забув удома», «була конт-
рольна», стосунки «учитель — учень 

— батьки» стали абсолютно прозо-
рими. Батьки відразу мають інформа-
цію про оцінку, яку дитина отримала, 
а значить, можуть тримати під контро-
лем хід навчального процесу своєї ди-
тини, якщо потрібно, вплинути на ньо-
го, можуть бачити, яке домашнє за-
вдання має син чи донька на сьогодні, 
ознайомитись з повідомленнями вчи-
теля, за що ця оцінка була виставле-
на і чому вона саме така. Про запізнен-
ня, пропуски уроків чи ігнорування пра-
вил доброчесності батьки дізнаються 
відразу — не треба чекати, коли вони 
підписуватимуть, як було раніше, що-
денник наприкінці тижня. Та, ніде прав-
ди діти, не всі батьки заглядали в що-
денники своїх чад навіть наприкінці 
тижня... Відмова від паперових щоден-
ників — позитивне явище й для нашої 
екології — скільки дерев буде збере-
жено, які використовувались як сиро-
вина для виготовлення паперу для що-
денників! Та й не тільки це.
 У деяких школах-учасниках проєк-
ту замість паперових класних журналів 
використовують планшети. Непотрібни-
ми стануть табелі успішності. Ресурс ав-
томатично створює рейтинг учня серед 
однокласників, рейтинг класів у школі, 
виставляє тематичні оцінки, складає се-
местрові та річні звіти, графіки успіш-
ності. Це ж скільки часу вивільниться у 
вчителя для виконання його безпосеред-
нього завдання — навчати і шукати нові 
творчі шляхи для цього! Задля справед-
ливості маю відзначити, що зараз учи-
телі ще багато часу мають витрачати на 

заповнення електронних щоденників. 
 Під час спілкування з педагогами, 
гімназистами та їхніми батьками не ви-
явила жодних негативних сторін інно-
вації. Дана система покликана також 
не принижувати гідності жодного з ко-
ристувачів — кожен бачить інформа-
цію, яка стосується тільки його. Твою 
погану оцінку, наприклад, чи коментар 
або зауваження вчителя бачиш тільки ти 
і твої батьки, ніхто більше (ну і, звичай-
но, твій учитель). Є можливість двосто-
роннього зв’язку.
 Неоціненну допомогу отримали 
вчителі й учні від проєкту «Моя шко-
ла» під час карантину. Проєкт довів 
своє право на існування. Усі учасники 
освітнього процесу усвідомлюють, що 
зараз не канікули, а карантин. Без збоїв 
і скрипу, як кажуть, проходить дистан-
ційне навчання. Усі працюють в режимі 
розкладу. Учителі можуть забезпечи-
ти учнів короткими конспектами, зап-
ропонувати лекції, презентації, схеми, 
відеоуроки зі спеціальних інтернет-ре-
сурсів, посилаючись на сайти, для вив-
чення нового матеріалу, а потім про-
вести контроль вивченого онлайн в ре-
альному часі через освітню платформу 
«На урок». Учителі математики (Кате-
рина Андреєва) та географії (Тітеч-
ко Світлана) діляться з колегами в со-
цмережах.
 «Завданнями для контролю можемо 
скористатись із сайту «На урок» або ж 
створити їх самі — це пропонує систе-
ма «Моя школа». Повідомляю учнів про 
день і час проведення тесту. До почат-

ку тесту вони повинні зареєструватися. 
Я даю їм код доступу і вмикаю таймер. 
По закінченні часу таймер вимикається, 
і кожен учень уже бачить свій результат 
— оцінку, відсоток правильних відпові-
дей, а мені залишається лише вистави-
ти їхні оцінки в щоденники і при потребі 
прокоментувати. Це ж уже другий каран-
тин із дистанційним навчанням, тож у 
нас це вже налагоджено і відпрацьова-
но», — пояснює вчителька української 
мови, заступниця директора, відпові-
дальна за впровадження проєкту Гали-
на Білотіл. 
 «Ніхто не буде сьогодні заперечува-
ти, що за цифровими технологіями май-
бутнє, але як ви, філолог, вважаєте — 
чи не становить це загрози для усного 
мовлення учнів?» — запитую практика. 
«Ні, що ви? Адже дистанційне навчання 
не вічне, а під час уроків ми працюємо 
над цим», — відповідає Галина Михай-
лівна. 
 Адміністрація гімназії дорожить 
взаєморозумінням між усіма учасника-
ми навчального процесу — педагогами, 
учнями, батьками. Ось і в ці дні звер-
нулись до батьків із таким проханням: 
«У непростий для нас усіх час просимо 
з розумінням поставитися до необхід-
ності дистанційного навчання. Прослід-
куйте за тим, щоб діти оптимально поєд-
нували роботу і відпочинок, не працюва-
ли у вечірній та нічний час. Усі завдан-
ня вчителі надсилають лише відповідно 
до наявних у той чи інший день уроків. 
Якщо Ваші діти з якоїсь причини не мо-
жуть працювати дистанційно, не встига-

ють виконувати вправи, повідомте вчи-
теля, класного керівника. Пам’ятайте, 
що одиниця в електронному щоденнику 
— не привід для паніки. Це лише нага-
дування, що в учня є борг. З розумінням 
поставтесь і до праці вчителів. Сьогодні 
наші електронні носії заповнені учнівсь-
кими роботами, які ми фізично не вс-
тигаємо вчасно перевірити, тому оцінки 
можуть з’являтись із запізненням. Ми 
бажаємо Вам терпіння, бережіть себе і 
своїх дітей, рідних і близьких, дотри-
муйтесь правил перебування на каран-
тині. Сподіваємось на відкритість і взає-
морозуміння». 
 «Тамаро Степанівно, а чи не пла-
нуєте стати повністю електронною шко-
лою?» — запитую. «У перспективі на-
певно, що так. Але в нас і зараз багато 
учнів замість купи підручників носять 
планшети, у яких закачані підручни-
ки, —відповідає вчитель і додає: — 
Ми збирались разом з одним із бан-
ків запровадити подібний проєкт ще в 
2012 році, але тоді не отримали належ-
ної підтримки від батьківської громад-
ськості. За вісім років, що минули від-
тоді, багато що змінилося — і ось має-
мо інший освітній проєкт — «Моя шко-
ла». Завдячуємо цим голові районної 
ради Руслану Серпенінову. Сподіває-
мось і на подальшу підтримку місце-
вої влади. А взагалі, я вважаю, що це 
має бути загальнонаціональна програ-
ма, фінансово забезпечена МОН Украї-
ни, адже це новітні технології навчання, 
якими інші країни вже давно і успішно 
користуються». ■

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО 

 За даними результатів до-
слідження, проведеного за 
сприяння ЮНІСЕФ, у 2019 
році в Україні зросла кіль-
кість дівчат-підлітків, що 
вживають наркотики. Зага-
лом у світі картина теж пе-
чальна, оскільки з кожним 
роком кількість наркотично 
залежних збільшується.
 Що ж це за мана така, яка 
охопила весь світ? Чому людям 
так хочеться відчути ілюзор-
не щастя? Звідки з’являється 
залежність та як її позбутися? 
На ці питання вирішив шука-
ти відповідь Херсонський ака-
демічний музично-драматич-
ний театр імені Миколи Кулі-
ша, який на початку грудня 
розпочав співпрацю з Міжна-
родною антинаркотичною асо-
ціацією.
 Ідея зробити моновиста-
ву на цю тему народилася на 
спільній зустрічі директора-
художнього керівника теат-
ру Олександра Книги з пред-
ставниками МАА. Така ініціа-
тива в українському театрі ви-
никла не вперше, адже п’ять 
років тому на сцені Націо-
нального академічного дра-
матичного театру імені Івана 
Франка презентували доку-
ментальну виставу «Останній 
вагон», де роль акторів вико-
нали колишні наркозалежні. 
Одним із учасників тієї виста-
ви був Андрій Скутельник — 
киянин, який із 13 років ужи-
вав наркотики. 
 Тож у МАА цього разу ви-
никла ідея зробити моно-
виставу та презентувати її на 
сцені Херсонського театру. В 
основу моновистави запропо-
нували взяти історію життя 
Андрія, який і написав текс-
ти. На початку грудня 2019-го 
молодий чоловік спеціально 

приїхав у Херсон, щоб втіли-
ти в життя цю ідею, субліму-
ючи історію власного життя у 
виставу.
 Історія непроста. Тато пив і 
бив маму, а коли малому було 
п’ять років, він вигнав їх з 
дому. Андрій жив із мамою і 
бабусею, яка мала інвалідність 
через хворобу очей. Однак, ос-
кільки батька не було, а мама 
майже весь час працювала, 
Андрій постійно відчував себе 
одиноким. Єдиною його розра-
дою була бабуся, яка намага-
лась оточити хлопця любов’ю, 
аж поки він не почав виходи-
ти на вулицю. Неконтрольо-
ваний дорослими простір дав 
йому відчуття радості й свобо-
ди, адже з друзями він почував 
себе потрібним. А одного разу 
старші хлопці запропонували 
спробувати таблетку трама-
долу. Це був перший крок до 
прірви, над якою згодом Анд-
рій вчасно зупинився, за мить 
до падіння вниз.
 «Для багатьох людей нар-
команія — шприци, голки, 
таблетки, закладки... На-
справді це симптом психо-
логічного розладу та спад-
ковість. Ніхто собі не дозво-
ляє засуджувати хворого на 
якусь серйозну хворобу. Моя 
мета — показати суспільству, 
що насправді відчуває залеж-
на людина, про що думає, як 
живе. Ідея виникла вже дав-
но, і театр — це одна з мож-
ливостей показати проблему, 

про яку багато людей мовчать, 
показати, що вихід є. І замість 
того, щоб засуджувати нас, я 
хочу, щоб ви зрозуміли», — 
каже Андрій Скутельник.
 «Ілюзія», прем’єра якої 
відбулася у Херсоні цьогоріч 
у січні, вийшла дуже багато-
шаровою та сильною, адже 
над нею працював заслуже-
ний діяч мистецтв Украї-
ни, головний режисер Хер-
сонського театру Сергій Пав-

люк. Він вважає моновистави 
школою, яку має пройти ко-
жен актор, що себе поважає, 
адже це, на його думку, най-
складніший вид театрально-
го дійства. Тому режисер сво-
го часу створив творчу лабо-
раторію, де працював із ак-
торами херсонського театру, 
ставлячи моновистави, які є 
в репертуарі.
 Незважаючи на те, що Ан-
дрій не має акторської освіти 

та не є професійним актором, 
режисерові вдалося не тільки 
розкрити його талант, а й зро-
бити цю історію цікавою для 
кожного глядача. Режисерові 
належить повністю художнє 
рішення, адже він запропо-
нував сценографію, наситив-
ши її необхідним реквізитом, 
який створив чудові метафо-
ри та вражаючі образи. Щодо 
музичного супроводу вистави 
режисер з учасником «твор-
чого експерименту» Андрієм 
вирішували спільно, оскільки 
Сергій Павлюк мотивував мо-
лодого чоловіка (Андрієві 32 
роки) згадувати ті пісні, які 
супроводжували його в той чи 
інший період життя.
 Прикметно те, що перший 
варіант історії був написаний 
Андрієм російською мовою. А 
режисер спонукав його у ході 
роботи перекладати текст ук-
раїнською. Завдяки цьому 
Андрій зазвучав зовсім по-ін-
шому.
 «Якщо ми врятуємо хоча 
б одну людину, яка побачить 
нашу виставу — ми вже свою 
місію виконали. Але ми до-
кладемо всіх зусиль, щоб вря-
тованих людей було більше», 
— каже генеральний дирек-
тор-художній керівник хер-
сонського театру Олександр 
Книга.
 Виставу згодом показали 
на 13-му антинаркотичному 
таборі у Пущі-Водиці побли-
зу Києва. Далі організатори 
зробили відкритий показ для 
психологів та соціальних пе-
дагогів шкіл. Після цього від-
булися покази для учнів 9—
11-х класів кількох херсонсь-
ких шкіл та планувалися гас-
тролі й участь у театральних 
фестивалях. З Андрієм Ску-
тельником театр заключив 
договір, і він тепер є актором 
театру. ■

ЧАС «Т»

Нетеатральна залежність
У постановці херсонців зіграв непрофесійний актор, 
який здолав багаторічний потяг до наркотиків

■

ОСВІТА

Онлайн-щоденник не загубиш
Шкільний експеримент, який може стати загальнодержавною практикою

■

Андрій Скутельник зумів здолати наркозалежність і став актором театру.
Фото Вадима ГНІДАША.
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Цитата — з попередньої 
книжки Людмили Таран, збір-
ки оповідань «Остання жінка, 
останній чоловік» (Л.: Видав-
ництво Старого Лева, 2016). 
Подібне знаходимо і в поперед-
ніх творах, наприклад, у ро-
мані «Дзеркало Єдинорога»: 
«Мета мого життя — жити. 
І щоб у мені ніколи не зламав-
ся орган, органчик, яким я від-
чуваю радість». (Л.: Піраміда, 
2009). І так аж до ранньої по-
езії. Ще Костянтин Москалець, 
рецензуючи її поетичну «Кни-
гу перевтілень» 1994 року ви-
дання, завершив констатуван-
ням: вірші Людмили Таран 
спонукають «хтозна-чому по-
чувати себе щасливим». (Сте-
жачи за текстом. — Л.: Видав-
ництво Старого Лева, 2019).
 Критик зафіксував «факт, 
більше схожий на фата-мор-
гану», — як сама авторка піз-
ніше схарактеризувала влас-
ну напівміражеву стилістику, 
що важко надається до логіч-
ного опису. Та й смішно вима-
гати від поетів обґрунтувань їх-
ніх видінь та рефлексій. Проте 
Людмила Таран не лише добра 
поетка. Завжди мала «інтерес 
до ширшого життя» — довший 
час працювала у журналістиці, 
де її улюбленим жанром буди 
дорожні нотатки. Причому, 
цікавило її не так розповісти, 
як поділитися раптовою мит-
тю осяяння деінде поза домів-
кою. Її туристські репортажі 
— ніби лови: «Як важко доче-
катися бодай миті усвідомле-
ної гармонії зі світом — можна 
й не пізнати її за цілий вік! — 
а спробуй утримати ту мить, 
коли вона врешті ощасливила». 
Отже, полювання за щасливим 
усвідомленням «тут і тепер». 
Аби «навчитися перебувати в 
теперішньому часі» — і повер-

нутися з цією навичкою у жорс-
ткий домашній будень.
 «Запах пригоди», — озна-
чує авторка домінанту книжки 
подорожньої прози «Любовні 
мандрівки» (К.: Факт, 2007). 
Утім, цей адреналіновий при-
смак вчувається в усьому, на-
писаному Людмилою Таран. 
Її книжка портретів-розмов 
«Київські рипіди» (К.: Фенікс, 
2007) — ті самі дорожні нотат-
ки, хіба не географією, а внут-
рішнім світом своїх персона-
жів (Наталя Яковенко та Євген 
Станкович, Тамара Гундорова 
і Михайло Слабошпицький, 
Андрій Середа й Жанна Бодна-
рук; Григорій Фалькович, Ми-
кола Рябчук, Данило Яневсь-
кий, Іван Малкович…).
 Вивідницький азарт най-
чутніше випаровується у суто 
дослідницьких розвідках Люд-
мили Таран, як-от у книж-
ці «Жіноча роль» (К.: Осно-
ви, 2007), де вона препарує 
«стан і статус жінки, від-
творений у сучасній українсь-
кій літературі» у «процесі 
жіночої самоідентифікації у 
чоловічому світі». Без цієї ро-
боти годі збагнути справжній 
вибух «жіночої літератури», 
що його спостерігаємо упро-
довж останніх чи не двадцяти 
років. «Текст — як звільнен-
ня, як реалізація щастя, вті-
лення-утвердження на письмі 
власної самості», — так озна-
чує суть феномену пані Таран. 
Подальша аргументація сягає 
регістру філософської онто-
логії: «Писати, реалізовува-
ти дискурс зізнання, — озна-
чає упорядковувати власний 
простір, структурувати осо-
бистість… Жіноче письмо зага-
лом, згадуючи спостереження 
М.Фуко, за своєю природою — 
антиколоніальна практика, 

бо жіноча психіка визначаєть-
ся як колоніальна — внаслідок 
репресивних практик у куль-
турі». Оскільки тих репресив-
них практик чимало, жіно-
че письмо характеризується 
«множинністю» та «палімп-
сестністю». Так, нині важко 
знайти літературний жанр, не 
позначений жіночим втручан-
ням, не кажучи вже про всіля-
кі жанрові мікси.
 «Звільнення особистості 
через творчість» («Дзерка-
ло Єдинорога») — це, звіс-
но, і про себе-письменницю 
також. Проза Людмили Та-
ран — це нескінченні параф-
рази з теми «навчитися раді-
ти». Але не у гедоністичній 
матриці сучасної реклами, де 
відсутнє поняття «завтра». 
Натомість оте екзистенцій-
не «завтра» — незмінна деко-
рація творів Л.Таран; часом у 
суворому, мало не трагедійно-
му насвітленні. Авжеж, коли 
розумієш, що будь-коли може 
статися «беркиць і нема», — 
мимоволі перейматимеш-
ся внутрішньою гігієною. Без 

підказок — «не запитую богів. 
Сама знаю. Знаю, що маю по-
чути: «Нічого зайвого». І ще: 
«Пізнай себе».
 У сучасній українській лі-
тературі небагато текстів із та-
ким рівнем авторської відвер-
тості, як оця збірка оповідань 
«Остання жінка, останній чо-
ловік». Чесність із собою — як 
еталонна міра. «Ніби механіч-
но роблю добро, а глибоко мене 
ніщо не чіпає. Чи просто не 
маю ніякої глибини?.. Суціль-
на брехня, коли в собі покопир-
сатися», — міркує котрась із 
героїнь Л.Таран. І під цим са-
морентгеном блякнуть аж до 
зникнення зачовгані поняття. 
Це делікатність чи байдужість? 
Толерантність чи злочинне 
невтручання? Політкорект-
ність чи банальне угодовство? 
Те, як Людмила Таран уміє ос-
ловити складні абстрактні ста-
ни, Кость Москалець назвав 
«мисленнєвою каліграфією». 
 А ще критик занотував: 
«Раніше саме так описували 
пекельні муки нерозкаяних 
грішників… Евтаназійне роз-

чаклування заклятого нічного 
часопростору старості». І хоч 
це стосувалося ранішої поетич-
ної збірки — цілком дотичне і 
крайньої прозової книжки, де 
новела «Остання жінка, остан-
ній чоловік» є, сказати, пенсій-
ним сиквелом історії Ромео і 
Джульєтти. Здавалося б, має 
панувати мінорна тональність 
«що більше знаття, то більше 
печалі». А тут — «кожний день 
— найщасливіший. Той, що сьо-
годні». Це те малодосяжне літе-
ратурне високогір’я, піднятися 
куди таланить одиницям. Се-
ред сучасних письменниць зга-
дуються хіба Ісабель Альєнде й 
почасти Ольга Токарчук.
 Колись Василь Слапчук пи-
сав про «згущену експресив-
ність» письма Людмили Та-
ран, а Кость Москалець — про 
його герметичність, здатну 
«відлякати так званого «ма-
сового» читача». Так, поп-чи-
тач не надто жалує нашу ав-
торку. Натомість, вражає 
обойма серйозних критиків, 
котрі аналізували її творчість 
— окрім згаданих, ще й Ми-
кола Рябчук, Соломія Пав-
личко, Євгенія Кононенко, 
Теодозія Зарівна, Наталка Бі-
лоцерківець… А В.Слапчук 
дійшов такого-от читацько-
го висновку:«Можливо, вона 
нам більше потрібна, аніж ми 
їй». (Політ механічної зозулі 
над власним гніздом. — Луцьк: 
Волинська обласна друкарня, 
2001).
 Насамкінець, один із небез-
печно-грайливих парадоксів 
Людмили Таран: «Жінка — во-
лодарка і чаклунка, цілитель-
ка. Вона — все те, чим не є чо-
ловік». ■

НОМІНАНТ

Формула щастя:
сьогоднішнє завтра

■ НОМІНАЦІЯ-ХРЕСТОМАТІЯ»

Життєписи

1. Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. – Х.: Віват, 
688 с.(п)

86,93

2. Юрій ШЕВЕЛЬОВ і Юрій ЛУЦЬКИЙ. Листування. Книга 1: 1950-1984 рр. – Х.: Акта, 
632 с.(с)

73,07

3. Володимир ЯЦЮК. Тарас Шевченко і світ фотографії. – К.: Критика, 232 с.(п) 68,47

4. Полум’я відігріє пам’ять… Спогади про Олега Лишегу. – Л.: Піраміда, 440 с.(п) 36,73

5. Григорій КОСТЮК та Юрій ШЕВЕЛЬОВ. Листування. – К.: Українські пропілеї, 166 
с.(п)

28,93

6. Василь СТУС. Листи до сина. – Х.: Ранок, 280 с.(п) 27,53

7. Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО. Мої духовні криниці. – К.: Либідь, 752 с.(п) 20,60

8. Боліло серце за Україну. Спогади про Віталія Дончика. – К.: Ярославів Вал, 384 
с.(п)

16,87

9. Віталій АБЛІЦОВ. Олесь Гончар: Ілюзія і дійсність. – Л.: Світ, 316 с.(п) 14,67

10. Богдан НІЖАНКІВСЬКИЙ. Життя як театр. – Л.: Піраміда, 236 с.(п) 14,40

11. Коронація слова. 2000–2020. – К.: Світ Успіху, 496 с.(п) 11,13

12. Олег КРИШТОПА. Братство. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 232 с.(с) 9,93

13. Людмила ТАРАН. Яблуня. – Л.: Видавництво Старого Лева, 176 с.(п) 9,93

14. Олександр ГАВРОШ. Донос. – К.: Академія, 176 с.(п) 6,73

15. Василь ҐАБОР. Тріснуте дзеркало. – Л.: Піраміда, 256 с.(п) 6,47

16. Уляна КРАВЧЕНКО. Хризантеми. – К.: Либідь, 280 с.(п) 5,93

17. Сергій ДЗЮБА, Артемій КИРСАНОВ. Заборонений. Історія життя і боротьби Василя 
Стуса. – Х.: Фабула, 176 с.(п)

5,27

18. Михаил Булгаков в портретах, фотографиях, шаржах. – К.: АДЕФ-Україна, 200 с.(п) 4,27

19. Кларісе ЛІСПЕКТОР. Записки для молоді: про написане і пережите. – Л.: Видавництво 
Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 96 с.(п)

3,20

*Правий стовпчик – рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена на кількість експертів, що 
голосували

■

Костянтин РОДИК

Книжка Людмила Таран «Яблуня» (Л.: Видавництво Старого Лева) 
— це нариси про матерів письменниць Оксани Забужко, Натал-
ки Білоцерківець, Софії Майданської і видавчинь Мар’яни Савки 
та Богдани Павличко. З одного боку — суто промоційне видання 
з метою наближення популярних авторів до читача через єдино 
ефективний PR-канал — емоційний. Емоція базова: мати — донь-
ка. Задля об’ємності результату до кожної історії додано інтерв’ю 
з донькою-літераторкою. Та з іншого боку, нашу авторку цікавить 
не так паблісіті відомих осіб, нехай і дорогих їй, як вияснення фор-
мули щастя. Головний компонент-протектор відомий: радість. Тож 
«треба навчитися радіти — самому життю, кожному дню, кожній 
хвилині, — а ми цього не вміємо».
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«Ми збираємося повернутися до повноцінного спортивного життя. 

Ми хочемо повернутися найближчим часом, дуже скоро».
Дональд Трамп
президент США

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Опинившись через пандемію коро-
навірусу в абсолютно іншій реальності, 
людство намагається пристосуватися до 
життя в нових умовах. При цьому, пере-
буваючи на карантині, світ розраховує 
вже скоро побачити світло в кінці туне-
лю. Нині, як свідчить статистика, епі-
центр коронавірусної пандемії переміс-
тився з Європи до США, але саме там ак-
тивно міркують над шляхами якомога 
швидшого відновлення економічного, со-
ціального та спортивного життя країни.
 Спортивна індустрія в цьому питан-
ні може стати своєрідним локомотивом, 
а в умовах існування підписаних клуба-
ми багатомільярдних контрактів на про-
даж телевізійних прав проведення хокей-
них, бейсбольних чи баскетбольних мат-
чів без глядачів не виглядатиме чимось 
провальним.
 «Вони хочуть повернутися. Вони по-
винні повернутися, але вони не можуть 
цього зробити. Їх спорт не був призначе-
ний для цього. Уся концепція нашої на-
ції не була розроблена для цього. Ми зби-
раємося повернутися. Ми хочемо повер-
нутися найближчим часом, дуже скоро», 
— наголосив президент США Дональд 
Трамп.
 Приміром, у Національній хокейній 
лізі розглядають можливість проведен-
ня поєдинків поновленого чемпіонату 
на нейтральних аренах — у невеличких 
містах на півночі континенту. Для про-
ведення матчів «плей-оф» Кубка Стенлі 
— 2019/2020 директорату НХЛ запро-
понували три «локації» — Гранд-Форкс 
(Північна Дакота) та Манчестер (Нью-
Гемпшир) у США, а також Саскатун у ка-
надській провінції Саскачеван.
 Водночас в іншому плані рестарту 
чемпіонату фігурують великі спортивні 
міста Північної Америки, й літо для цьо-

го проєкту не буде перепоною. «У нас є су-
часні арени у Флориді, Південній Калі-
форнії, Аризоні, Лас-Вегасі, Далласі. 
Сьогодні ми можемо готувати лід в будь-
яких умовах. І навіть грати на вулиці за 
теплої погоди. Загалом, лід не буде тим 
фактором, який гальмуватиме процес. У 
нас будуть інші речі, за які потрібно буде 
хвилюватися», — заявив давній комісар 
НХЛ Геррі Бетмен.
 Натомість в Україні рестарт перерва-
ного в середині березня сезону вирішили 
відкласти до осені, чим неабияк здивува-
ли учасників національної першості.
 «УХЛ прийняла рішення проводити 
півфінальну й фінальну серії, які не вда-
лося зіграти через епідемію коронавірусу, 
у вересні. Ситуація не зрозуміла, адже дог-
равати чемпіонат доведеться майже через 
півроку після зупинки. Змінитися може 
дуже багато речей. Але нам не залишаєть-
ся нічого іншого, ніж чекати кращих 
часів», — відзначив головний наставник 
«Кременчука» Олександр Савицький. Під 
його орудою клуб із Полтавщини виграв 
регулярний сезон і готувався до цікавої 
та захопливої боротьби за чемпіонство. 
Однак у життя втрутився форс-мажор, 
завдавши «Кременчуку» болісного уда-
ру. 
 «Не скажу, що була паніка, коли ого-
лосили про зупинку чемпіонату, але зда-
валося, що це відбувається не з нами, 

немов уві сні. Моральні втрати — дуже 
сильні, адже «плей-оф» обіцяв бути ви-
довищним», — пояснив емоційний стан 
фаворитів чемпіонату Олександр Сави-
цький.
 Схожі почуття після призупинення се-
зону мали й хокеїсти «Донбасу», котрі у 
статусі чинного чемпіона країни й другого 
колективу «регулярки» готувалися дати 
справжній бій «Кременчуку». За словами 
капітана «червоно-чорних» Віктора Заха-

рова, коли команді повідомили про закін-
чення сезону, з’явилося повне моральне 
спустошення.
 Зрозуміло, що до рестарту сезону ко-
манди-лідери чемпіонату підійдуть з но-
вим запасом моральних та фізичних сил. 
От тільки не факт, що розстановка тих 
сил матиме старі пропорції. Хай там як, 
а у півфінальних парах мають змагатися 
«Кременчук» — «Білий барс» та «Дон-
бас» — «Дніпро». ■

Віталій МОХНАЧ

 Після зупинки чемпіонату, 
обумовленої пандемією коро-
навірусу, в українській прем’єр-
лізі вже розпочався другий мі-
сяць карантину Сподіваючись 
на поновлення сезону, футболіс-
ти в домашніх умовах продов-
жують підтримувати форму, а 
керівники клубів обговорюють 
гарячі питання організаційно-
го характеру.
 Наприкінці квітня очікуєть-
ся проведення виборів прези-
дента УПЛ, й у цьому контексті 
високої актуальності знову на-
буває питання створення єдино-
го телевізійного пулу. Через ка-
рантинні обмеження звітно-ви-
борчий конгрес УПЛ довелося 
перенести з початку на кінець 
квітня, утім незалежно від дати 
його проведення можна сказати 
точно: вітчизняна прем’єр-ліга 
матиме нового керівника.
 Швейцарець Томас Грімм, 
який упродовж двох попередніх 
років очолював лігу, на переви-
бори не йде, оскільки не виконав 
свого головного завдання з роз-
криття спільної для всіх учасни-
ків УПЛ «телевізійної парасоль-
ки». «Найбільш негативний мо-
мент у моїй роботі — підписання 
контракту з єдиним телетранс-
лятором», — окреслив наріж-
ний камінь своєї діяльності на 
посту президента УПЛ швей-
царський юрист Грімм.
 Тримаючи в руках юридич-
ний документ, але не маючи 
цілковитої єдності всіх клубів 
прем’єр-ліги (окремі з них поп-
ри рішення більшості відмови-
лися передавати свої телевізійні 
права іншому мовнику), швей-
царцеві так і не вдалося запус-
тити довгоочікуваний проєкт. 
 «Єдиний телевізійний пул? 
Це повинен бути канал, який 

не залежить ні від Ахметова, 
ні від Суркіса. Це моя думка, і 
вона поки не зміниться. Якщо 
на футбол працюватиме неза-
лежна структура, то ми легко 
домовимося. Але через коліно 
ламати, як намагався зроби-
ти Грімм, не вийде. Я думаю, 
що найближчим часом створи-
ти єдиний телевізійний пул не 
вдасться», — в інтерв’ю клубно-
му сайту наголосив президент 

«Динамо» Ігор Суркіс.
 При цьому генеральний ди-
ректор «гірників» Сергій Пал-
кін відзначає: «Клуби повин-
ні сісти й домовитися. В основ-
ному це стосується «Дніпра-1», 
«Динамо» та «Шахтаря», тому 
що тут більше політики, ніж ко-
мерційної частини».
 Вочевидь, посередником у 
цьому протистоянні може бути 
новий президент УПЛ. Утім 

власник динамівського клу-
бу радить: «Не варто зацик-
люватися на єдиному ТБ-пулі, 
для початку потрібно створити 
продукт, який буде цікавим для 
глядачів».
 В останні роки національ-
ний футбольний чемпіонат де-
монстрував своєрідні антире-
корди відвідуваності, тож, аби 
хоч якось пожвавити інтерес 
до поєдинків елітного дивізіо-

ну, Ігор Суркіс пропонує дозво-
лити орендованим футболістам 
грати проти своїх клубів.
 При цьому президент «Ди-
намо» радить новому керівни-
ку УПЛ докласти максимум 
зусиль для того, щоб за одним 
столом зібралися всі власни-
ки клубів вітчизняної футболь-
ної еліти. «Якщо будуть хороші 
ідеї, то ми дуже швидко домо-
вимося», — переконаний Ігор 
Суркіс.
 Щодо ключових претенден-
тів на пост очільника українсь-
кої прем’єр-ліги, то участь у ви-
борах планують узяти голова 
Львівської асоціації футболу, 
ексвіцепрезидент львівського 
«Руху» Олександр Шевченко та 
спортивний журналіст і медіа-
менеджер Михайло Метревелі. 
 Останній, тісно співпрацю-
ючи з футбольними каналами 
Ріната Ахметова, вочевидь ма-
тиме підтримку потужного до-
нецького гранда. Сергій Пал-
кін про Метревелі, котрий, до 
слова, є уродженцем Макіїв-
ки, каже як про людину з гли-
боким мисленням та керівни-
ка, котрий чує співрозмовни-
ків і вміє домовлятися. Водно-
час Ігор Суркіс наголошує, що 
президент УПЛ повинен бути 
персоною незалежною, в іншо-
му випадку — через конфронта-
ційні процеси всередині ліги — 
у нього нічого не вийде. ■

ФУТБОЛ

Більше політики, ніж комерції
Клубам вітчизняної прем’єр-ліги бракує єдності, аби досягти згоди в питанні створення 
спільного телевізійного пулу

■

Про голову Асоціації футболу Львівської області Олександра Шевченка (у центрі) кажуть як про людину 
незалежну та дуже закохану в свою справу.
Фото з сайта footboom.net.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Світло в кінці тунелю
Рестарт зупиненого через коронавірус вітчизняного хокейного сезону відклали до 
першого місяця осені

■

На шляху до півфіналу «Білий барс» (у темному) здолав «Крижаних вовків», 
а дніпряни пройшли харківське «Динамо».
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
❙
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 — Шановний, чи впізнаєте ви 
чоловіка, який викрав вашу машину?
 — Після слів його адвоката я не 
впевнений, що в мене була машина.

 * * *
 Приходить рабин до батюшки і 
каже:
 — У мене біля синагоги вкрали 
велосипед, як його знайти?
 — Треба зібрати всіх і прочита-
ти десять заповідей. І як тільки дій-
деш до заповіді «Не кради», уваж-

но дивися людям у вічі.
 Наступного дня приходить ра-
бин і приносить пляшку коньяку.
 — Вдалося знайти велосипед?
 — Так, як тільки я дійшов до за-
повіді «Не чини перелюбу», то зга-
дав, де я його залишив.

 * * *
 Одеса. Привоз.
 — А риба дійсно свіжа?
 — Якщо їй зробити штучне ди-
хання, то вона відразу попливе.

Коваль свого щастя
Майстер створює ковані вироби у стилі ретро

По горизонталі:
 1. Козацький короткий спис. 4. 
Степова пташка, схожа на індика. 
7. Герой давньогрецьких міфів, 
людина з головою бика, яку пере-
міг Тесей. 9. Матеріал, який вико-
ристовують скульптори і травма-

тологи. 11. Містечко в Білорусі, де 
в 1514 році військо під проводом 
Костянтина Острозького розгроми-

ло війська московитів. 12. Сучасна 
інтерпретація вигуку «Осанна!». 14. 
Японська національна валюта. 15. 
Вагончик на рейках з канатною тя-
гою для перевезення пасажирів на 
крутих підйомах і спусках. 16. Біб-
лійний праведник, якого Бог вивів 
із Содома та Гоморри. 18. Великий 
горщик для приготування їжі над ба-
гаттям, у якому, за переказами, ва-
ряться у смолі грішники в пеклі. 19. 
Тварина, на якій Ісус в’їхав у Єруса-
лим на Вербну неділю. 22. Настоя-
тель католицького чоловічого монас-
тиря. 23. Пісня Миколи Леонтовича 
на слова Григорія Чупринки. 24. Дер-
жава, повністю оточена територією 
іншої держави. 25. Металева застіб-
ка на поясі, бляха.
По вертикалі:
 1. «Я дуже тяжко Вами відболі-
ла. Це все було як марення, як сон. 
Любов підкралась тихо, як Даліла, 
а розум спав, довірливий ...» (Ліна 
Костенко). 2. Загальний вигляд міс-
цевості, пейзаж. 3. Вигук, що озна-

чає: «Замовкни!». 4. Хліб і вино, над 
якими відправляється церковне бо-
гослужіння. 5. Їжа, яку ділив Христос 
між учнями під час Тайної вечері, на-
зиваючи це тілом своїм. 6. Півкруг-
лий (іноді багатокутний) виступ у 
стіні античної або церковної будів-
лі. 8. Одне з головних християнсь-
ких свят, що символізує воскресін-
ня Христа. 10. Крик, насилля. 13. 
Божий посланець, що передає вісті. 
14. Місто, у якому є Храм Гробу Гос-
поднього. 16. Присадибна ділянка 
землі з сінокосом, городом та пло-
довим садом або іншими деревами. 
17. Місце для квітів біля хати. 20. 
Один із учнів Христа, євангеліст. 21. 
У язичників — статуя, що зображує 
бога. 23. Тварина, яку переміг Сам-
сон, розірвавши пащу.■

Кросворд №32
від10—11 квітня

Дара ГАВАРРА

 В уяві більшості обива-
телів світська левиця — це 
розкішна жінка, розмані-
жена, доглянута, яка тіль-
ки те й робить, що постить 
свої гламурні фоточки в со-
цмережах зі світських ра-
утів чи шопінгу. Наталія 
Юсупова руйнує всі шабло-
ни, адже вона насамперед 
волонтер, а вже потім кра-
суня, розкішна жінка (адже 
доброчинність не заперечує 
красу та елегантність, а лиш 
підкреслює їх).
 Живучи в достатку і на-
віть розкошах, під час Рево-
люції гідності пані Юсупо-
ва стала на бік опозиції, тоб-
то народу, а не влади, яка 
знехтувала правами і до-
стоїнством людей, на кош-
ти яких вона й існувала. А 
потім була війна (яка ще й 
досі продовжується, хоча 
наш президент перестав 
стріляти) з тисячами пора-

нених, про що Наталія 
не перестає нагадувати, 
адже вона — одна з тих, 
хто опікується проблема-
ми наших воїнів у шпита-
лях.
 Та поряд із війною стала-
ся ще одна біда — підпал чор-
нобильських лісів, що ста-
новить неабияку загрозу не 
лише навколишнім селам 
і містам, а й більшій час-
тині України, адже шкід-
ливі компоненти проце-
су горіння можуть роз-
повсюдитись по всій 
території країни. Пані 
Юсупова і тут не лиши-
лася осторонь: на власні й 
зібрані кошти вона закупо-
вує необхідні для пожеж-
ників речі, обладнання й 
навіть сухпайки, адже со-
тні пожежників понад де-
сять днів перебувають у 
нелюдських умовах, борю-
чись із вогнем. «Добро має 
бути з кулаками», — впев-
нена пані Наталя. ■

з 20 до  26 квітня

 Овен (21.03—20.04). Найпростіше буде 
тим, чиє внутрішнє занепокоєння матиме вира-
жений характер. Ви зможете забути про триво-
гу і зайнятися справами.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 24.

 Телець (21.04—21.05). Незабаром ви 
знатимете, чого хочете і як цього досягти. Стан 
очікування перейде у стан дій.
 Дні: спр. — 26; неспр. — немає.

 Близнюки (22.05—21.06). Від вас вима-
гатимуть граничної зосередженості, ретельно 
перевіряйте фінансові документи.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Рак (22.06—23.07). Необережність може 
призвести до будь-яких ризиків, необхідно відмо-
витися від звички спочатку робити, потім думати.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Опущені шлагбауми 
там, де прохід завжди був вільний, змусять на-
сторожитися.  Надалі ситуація тільки погіршу-
ватиметься.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). У вас попереду 
важкий період у сімейному житті. Доведеть-
ся шукати компромісні рішення.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Терези (24.09—23.10). Останнім часом 
ви зверталися по допомогу до впливових лю-
дей, але настав час діяти самостійно.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Скорпіон (24.10—22.11). Щоб вийти зі 
скрутного становища, доведеться знайти до-
даткову роботу і звернутися по допомогу до 
друзів.
 Днi: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви не звикли 
до тотальної безвиході, а обхідні шляхи вам 
не знайомі.  Виправити ситуацію допоможуть 
друзі.
 Днi: спр. — 24; неспр. — 25.

 Козеріг (22.12—20.01). На роботі виник-
ли проблеми. Головне — не ховатися від них у 
надії перечекати, а шукати вихід.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Водолій (21.01—19.02). Ситуація покра-
щиться, зникне напруга. Бізнес, навчання, по-
бутові справи — все виявиться на підйомі.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Риби (20.02—20.03). Ви навчилися 
уникати проблем майже на автоматі. Достат-
ньо визначитися, в якому напрямку робити на-
ступний крок.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Волонтер, світська левиця і просто 
красуня
Наталія Юсупова спішить на допомогу

■

Наталія Юсупова.❙

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

18—19 квітня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер пiвнічно-західний, 7-
12 м/с. Температура вночi 0...-2, на поверхні грунту заморозки, 
удень +10...+12. Пiслязавтра вночi +2...+4, удень +10...+12.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, без опадів. Славсь-
ке: вночi +3...+5, удень +10...+12. Яремче: вночi +3...+5, удень 
+10...+12. Мiжгiр’я: вночi +5...+7, удень +13...+15. Рахiв: уночi 
+5...+7, удень +13...+15.

16 квітня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 4 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 13 см.
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